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Z SZUFLADY NACZELNEGO

Kolejny numer naszego Biuletynu jest po�wiêcony sprawom zwi¹zanym z czerwcowym Krajowym Zjazdem, bie¿¹c¹
dzia³alno�ci¹ �l¹skiej Izby i tradycyjnie wspomnieniom nestora. Co prawda czerwcowe wydarzenia opisywane we wrze-
�niowym numerze niektórzy uznaj¹ za nieaktualne, ale po pierwsze - cykl wydawniczy, a po wtóre - ocena na zimno i
pewne ju¿ konsekwencje podjêtych na Krajowym Zje�dzie decyzji sprawiaj¹, ¿e wydarzenia te i ich opis nie trac¹ nic na
aktualno�ci.

Poza tym wracamy ponownie do rejestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t i wystawiania paszportów dla zwierz¹t
towarzysz¹cych jako zagadnieñ najwy¿ej klasyfikuj¹cych siê na �samorz¹dowej li�cie przebojów�.
Przedstawiamy najnowsze akty prawne dotycz¹ce naszego zawodu, ze szczególnym uwzglêdnieniem norm prawnych
dotycz¹cych praktyki weterynaryjnej.
Zachêcam tak¿e do podejmowania dyskusji na ³amach Biuletynu, zw³aszcza kole¿anki i kolegów, którzy swoje niezado-
wolenie czêsto wyra¿aj¹ w rozmowach towarzyskich nie daj¹c szans swoim przedstawicielom w samorz¹dzie na realizo-
wanie oczekiwañ lub chocia¿by na wyja�nienie zajmowania siê lub nie danym zagadnieniem.

Red. naczelny lek. wet. Andrzej Alweil
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WYJAZDOWE POSIEDZENIE RADY
WIS£A 13-14.05.2005 r.

Z ¯YCIA RADY

Protokó³ sporz¹dzi³a: Magdalena Górska

Posiedzenie odby³o siê w O�rodku Wy-
poczynkowo-Szkoleniowym w Wi�le.
Obecnych, 14 cz³onków Rady i dwóch za-
proszonych go�ci: przew. Okrêgowego
S¹du Lek-Wet. lek. wet. Daniela Wierzbin-
kê oraz z-cê  przew. Okrêgowej Komisji
Rewizyjnej lek. wet. Mariê Heluszkê powi-
ta³ prezes, dr Micha³ Konopa, który przed-
stawi³ plan pracy na dwa dni. Porz¹dek ob-
rad, z niewielkimi zmianami, zosta³ przyjêty
jednog³o�nie. Nikt te¿ nie wniós³ uwag do
protoko³u z poprzedniego posiedzenia
Rady.
 W czê�ci uchwa³odawczej podjêto nastê-
puj¹ce uchwa³y: 14/IV/2005 � 36/IV/2005
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu i wpisania do rejestru lekarzy
weterynarii �l.IL-W (14 g³osów za); 37 i
38/IV/2005 w sprawie skre�lenia z rejestru
lekarzy weterynarii �l.IL-W  w zwi¹zku z
przeniesieniem na teren innych izb (14 za);
uchwa³ê nr 40/IV/2005 z moc¹ obowi¹zu-
j¹c¹ od dnia 26.04.2005 r. w sprawie skre-
�lenia z rejestru w zwi¹zku ze zrzeczeniem
siê prawa wykonywania zawodu (14 za) i
39/IV/2005 z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
04.05.2005 (13 za, 1 wstrzymuj¹cy siê
g³os); 41-44/IV/2005/ Rej. ZLZ w sprawie
wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych
dla zwierz¹t (14 za); 45-56/IV/2005 w
sprawie wpisu lekarzy weterynarii do reje-
stru osób upowa¿nionych do wystawiania
paszportów i pobierania prób do badañ po-
ziomu przeciwcia³ (8 za, 5 wstrzymuj¹cych
siê, 1 osoba nie g³osowa³a); 57-259/IV/
2005 w sprawie wpisu do ww. rejestru
osób, które powy¿sze upowa¿nienie otrzy-
ma³y przed ukazaniem siê ustawy reguluj¹-
cej zasady prowadzenia rejestru (10 za, 3
wstrzymuj¹ce siê, 1 osoba nie g³osowa³a);
260/IV/2005 w sprawie skre�lenia z po-
wy¿szego rejestru lekarza weterynarii,
który przeniós³ siê na teren izby ma³opol-
skiej (12 za, 2 wstrzymuj¹ce siê); 261/IV/
2005 w sprawie sk³adów osobowych ko-
misji sta³ych (patrz niniejszy Biuletyn � 14
za).

W trakcie dyskusji prezes stwierdzi³, ¿e
Komisja Lekarzy Wolnej Praktyki bêdzie
mia³a szczególne zadania zwi¹zane z kon-
trol¹ zak³adów leczniczych dla zwierz¹t i w
zwi¹zku z tym, musi powstaæ szczegó³owy
regulamin dzia³ania tej komisji, tak aby po-
dejmowane przez ni¹ czynno�ci by³y jasne i
precyzyjne; uchwa³a 270/IV/2005
w sprawie uchylenia uchwa³y w sprawie

powo³ania Komisji Nadzwyczajnej ds. We-
ryfikacji Wniosków i Rejestracji Zak³adów
Leczniczych dla Zwierz¹t � obowi¹zki ko-
misji przejmie Komisja Lekarzy Wolnej
Praktyki (14 za); uchwa³y 262 i 263/IV/
2005/Rej. ZLZ koryguj¹ce b³êdy pisarskie
w uchwa³ach nr 392 i 393/III/2005/Rej.
ZLZ (14 za); uchwa³a nr 264/IV/2005 w
sprawie przyznania nagrody dla najlepsze-
go absolwenta AR Wroc³aw, pochodz¹ce-
go z terenu �l. Izby Lek.-Wet. (14 za); Rada
zatwierdzi³a poszczególne zakresy obo-
wi¹zków cz³onków prezydium, w tym se-
kretarza, skarbnika, wiceprezesa (14 za);
uchwa³y 265, 266, 267/IV/2005 odrzucaj¹-
ce pro�by o umorzenie zaleg³o�ci w zwi¹z-
ku z brakiem udokumentowanej argumen-
tacji, 268/IV/2005 � w sprawie przeliczenia
zad³u¿enia.
W czê�ci informacyjnej jako pierwszy zda³
relacjê skarbnik -lek. wet. K. Orlik. Poin-
formowa³ on zebranych: o stanie konta (jest
dobra, zosta³o za³o¿one subkonto oszczêd-
no�ciowe), o wysoko�ci zad³u¿enia lekarzy
weterynarii wobec Izby z tytu³u niep³aco-
nych sk³adek (jest du¿e ale systematycznie
maleje � ju¿ zosta³o pokryte w 40%),
o przyzwoleniu, jakie otrzymuj¹ osoby pro-
sz¹ce o roz³o¿eniu zad³u¿enia na raty ( nie
hamujemy dobrych inicjatyw). Lek. wet.
M. Grzesiczek  zakomunikowa³ wspó³ra-
dz¹cych o liczbie zebranych przez biuro
Izby ankiet osobowych � podstawy do
stworzenia Centralnego Rejestru Lekarzy
Weterynarii. Choæ wynik powinien wszyst-
kich cieszyæ (trzecia Izba w kraju) to jednak
jest to tylko 58,3 % ankiet. Na stronie inter-
netowej umieszczono informacjê na temat
ankiet oraz ankietê osobow¹ do pobrania.
Zapewni³ te¿ zebranych, ¿e ankiety prze-
chowywane s¹ w segregatorach w oddziel-
nej szafie zamkniêtej na klucz tak, aby zgod-
ne to by³o z ustaw¹ o ochronie danych oso-
bowych.

Lek. wet. B. Kubica, odpowiedzialny
za wydawanie i rejestracje paszportów dla
zwierz¹t towarzysz¹cych przekaza³ dane
dotycz¹ce liczby sprzedanych paszportów
(3969 szt.) oraz wykaz najczê�ciej spotyka-
nych b³êdów wystêpuj¹cych w tzw. kwe-
stionariuszach zwrotnych. I tak s¹ to: nie-
czytelne pismo, niedok³adny adres, niepra-
wid³owo wpisane pañstwo, mylenie rasy z
gatunkiem, brak daty tatua¿u i ma³o precy-
zyjne umieszczenie mikrochipu. Ww. b³êdy
wystêpuj¹ w zwrotkach, ale mo¿na przy-

puszczaæ, ¿e s¹ one powielane w paszpor-
tach. Prezes, dr M. Konopa zasugerowa³,
¿e poniewa¿ województwo �l¹skie wydaje
najwiêcej paszportów, konieczne bêdzie
przeprowadzenie kontroli (np. podczas
kontroli zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
gotowych do rejestracji) osób upowa¿nio-
nych do wystawiania paszportów. Na za-
koñczenie pierwszego dnia posiedzenia dr
M. Konopa z³o¿y³ sprawozdanie z posie-
dzenia Krajowej Rady Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej. Krajowa Rada na swym po-
siedzeniu zajmowa³a siê m.in. uchyle-
niem uchwa³y Okrêgowej Rady Lubelskiej
Izby Lek.-Wet. w sprawie zwo³ania zjazdu
sprawozdawczo-wyborczego, zajê³a stano-
wisko w sprawie �Constaru�, przyjê³a sta-
nowisko dotycz¹ce badañ monitorowych w
kierunku TBC, EBB i brucelozy oraz przy-
jê³a stanowisko w sprawie ceny za zaszcze-
pienie psa przeciw w�ciekli�nie.
Drugiego dnia posiedzenia, tj. 14.05.2005
r. w zwi¹zku z usprawiedliwion¹ nieobec-
no�ci¹ prezesa obrady prowadzi³ wicepre-
zes, lek. wet. A. Alweil. Kontynuowano
przyjêty porz¹dek posiedzenia. Pierwszym
wnioskiem z³o¿onym przez lek. wet. A.
Szlichtê by³a uwaga, aby rozszerzyæ zakres
dzia³ania Rady nie tylko na sprawy admini-
stracyjne, ale równie¿ zaj¹æ siê sprawami
zwi¹zanymi z szeroko pojêt¹ integracj¹ �ro-
dowiska lekarzy weterynarii, szczególn¹
uwagê zwracaj¹c na m³odych lekarzy, po-
niewa¿ brak kontaktu z tymi lud�mi powo-
duje, ¿e nie anga¿uj¹ siê oni w pracê samo-
rz¹du. Nastêpnym tematem by³o nawi¹za-
nie �cis³ej wspó³pracy miêdzy Rad¹ a inny-
mi organami Izby, np. Rzecznikiem Odpo-
wiedzialno�ci Zawodowej, przewodnicz¹-
cym s¹du - powinni oni czê�ciej sk³adaæ in-
formacje o swojej dzia³alno�ci. Lek. wet.
M. Grzesiczek wnioskowa³, aby stworzyæ
regulamin co do postêpowania podczas
kontroli lecznic oraz sposobu przedstawia-
nia wyników kontroli przed podjêciem
uchwa³ o rejestracji zak³adów leczniczych
dla zwierz¹t (regulamin opracuje Komisja
Lekarzy Wolnej Praktyki).

Lek. wet. B. Kubica przedstawi³ sytu-
acjê o�rodka szkoleniowego w Wi�le -
o�rodek oddany jest, na mocy umowy,
przez Izbê Krajow¹ do dyspozycji Powia-
towego Lekarza w Cieszynie. Istnieje oba-
wa, ¿e Krajowa Izba mo¿e zerwaæ umowê i
wówczas nie bêdzie pieniêdzy na dalsze
funkcjonowanie o�rodka, a jednocze�nie

WYJAZDOWE POSIEDZENIE RADY
WIS£A 13-14.05.2005 r.

O�rodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy w Wi�le go�ci³ cz³onków
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
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obecny standard nie gwarantuje, ¿e o�rodek
bêdzie przynosi³ dochody. W zwi¹zku z
powy¿szym wiceprezes poprosi³, aby na
spotkanie Rady z delegatami na zjazd krajo-
wy lek. wet. B. Kubica opracowa³ stanowi-
sko w powy¿szej sprawie, które bêdzie
przedstawione przed lub na krajowym zje�-
dzie (niestety o�rodek nie mo¿e byæ dofi-
nansowany z funduszu z UE, gdy¿ nie ma
aktu w³asno�ci).

W nawi¹zaniu do funduszy UE oraz
innych funduszy samopomocowych dla le-
karzy weterynarii, wiceprezes wyja�ni³ fak-
ty, które stoj¹ na przeszkodzie, aby z takiej
pomocy skorzystaæ. Zasadnicz¹ przeszko-
d¹ jest zapis, który wy³¹cza praktyki wete-
rynaryjne z ustawy o swobodzie dzia³alno-
�ci gospodarczej. Spraw¹ t¹ zajê³a siê ju¿
Krajowa Rada i s¹ prowadzone rozmowy
na ró¿nych szczeblach w³adzy, aby lekarz
weterynarii prowadz¹cy lecznice móg³ rów-
nie¿ korzystaæ z tych funduszy.
Kolejnym punktem posiedzenia by³o zapo-
znanie cz³onków Rady ze stanowiskiem
Okrêgowej Rady Lek.-Wet. Izby Ma³opol-
skiej z 27.04.05 r. w sprawie wyznaczania
lek.wet. wolnej praktyki do wykonywania
czynno�ci urzêdowych w imieniu Inspekcji
Weterynaryjnej oraz wynagrodzenia
lek.wet. za badania monitoringowe byd³a.
W trakcie dyskusji nad stanowiskiem zwró-

cono uwagê na fakt, ¿e umowy zosta³y ze-
psute, poniewa¿ zarówno lecznice jedno-
osobowe, jak równie¿ te prowadzone jako
spó³ki s¹ w �wietle przepisów skarbowych
�osobami fizycznymi�, dlatego b³êdem jest
nakazanie zawierania umów przez Powia-
towych Lek.Wet. z konkretnymi osobami, a
nie z osobami fizycznymi. G³osowanie
w sprawie poparcia stanowiska Izby Ma³o-
polskiej- za poparciem 11 osób na 11 g³o-
suj¹cych.

W dalszej czê�ci dyskusji zapoznano
cz³onków Rady ze stanowiskiem Krajowej
Rady z 09.05.05 r. w sprawie monitorowa-
nia gru�licy, brucelozy i bia³aczki byd³a,
które popar³a �wiêtokrzyska Izba Lek.-
Wet. oraz ze stanowiskiem ww. Izby w
sprawie Constaru. Oba stanowiska zosta³y
poparte g³osowaniem 11 g³osów za.

Nastêpn¹ kwesti¹, któr¹ rozpatrywano,
to Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi o op³acie za szczepienie psa
przeciw w�ciekli�nie. Ustawa tzw. �czysz-
cz¹ca� uwolni³a szczepienie psów z gestii
Powiatowych Lek. Wet., ale jednocze�nie
zwi¹za³a go z rozporz¹dzeniem o wysoko-
�ci op³at. Kwota 15 z³ za szczepienie jest
kwot¹ wystarczaj¹c¹, ale konsumenci chc¹
znaæ uzasadnienie tej ceny. Pan min. Pilar-
czyk wyci¹gn¹³ wniosek, ¿e jest to kwota,
która powinna wystarczyæ i obejmuje ca-

³o�æ zagadnienia. W odpowiedzi na kalku-
lacjê w wysoko�ci 15 z³. prezes krajowej
Rady wystosowa³ do Min. Rol. i Rozw.
Wsi pismo, w którym zawarte by³y wszyst-
kie koszty zwi¹zane bezpo�rednio i po�red-
nio z zaszczepieniem psa przeciw w�cie-
kli�nie- zapoznano Radê z w.w pismem.
Wyliczone koszty na oko³o 32 z³ Krajowa
Rada dok³adnie uzasadni³a. Jest to kwota
wysoka i Rada wyra¿a obawy czy ludzie
bêd¹ w stanie zap³aciæ tak¹ cenê szczególnie
na terenach wiejskich.
W tym miejscu poruszono tak¿e kwestiê
nieuczciwej konkurencji kolegów lekarzy,
którzy wychodz¹ ze szczepieniami poza
obrêb w³asnej lecznicy, niejednokrotnie
przekupuj¹c so³tysów itp. Aby takie fakty
nie mia³y miejsca, du¿¹ rolê w walce z pato-
logi¹ musz¹ odegraæ: Komisja Etyki oraz
Rzecznik Odpowiedzialno�ci Zawodowej.
Nastêpnie wywi¹za³a siê dyskusja na temat
wyznaczeñ,  wzajemnych powi¹zañ i anta-
gonizmów lekarzy wolnej praktyki, a Po-
wiatowymi Lek. Wet. Na zakoñczenie po-
siedzenia przewodnicz¹cy Komisji Etyki i
Deontologii wysun¹³ propozycjê zaprosze-
nia prof. Kobroñczuka na spotkanie autor-
skie, na przyk³ad z okazji obchodów dnia
Lekarza Weterynarii.

Na tym obrady zakoñczono.

                              UCHWA£A Nr 261/ IV/2005

Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 13 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sk³adów osobowych komisji sta³ych �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej powo³anych
uchwa³¹ 2/V/2005

Na podstawie art. 10 ust. 1, pkt. 1,2,3,4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami), §18, pkt. 1 uchwa³y nr 9/2005 Sprawoz-
dawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �L.IL-W w sprawie przyjêcia regulaminu organizacji organów �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich dzia³ania uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Zatwierdza siê nastêpuj¹ce sk³ady osobowe poszczególnych komisji sta³ych �l.IL-W:
1. Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki:

Przewodnicz¹cy: Violetta Olender Bogus³aw Kubica
Z-ca przewodnicz¹cego: Beata Fuliñska Miros³awa Lewicka
Cz³onkowie: Andrzej Alweil Krzysztof Markiewicz

Marcin Bojarski Krzysztof Orlik
Krzysztof Czoga³a Czes³aw Starosta
Krzysztof D¹browski Marek Stroba
Barbara Gruca Oliwier Teodorowski
Mariusz Grzesiczek Ewa Wtorek
Wies³aw Jadanowski Alina Wrzask



4
BIULETYN      �L¥SKIEJ      IZBY      LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ WRZESIEÑ  2005

UCHWA£Y RADY

2. Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej

Przewodnicz¹cy: Ewa Wtorek Joanna Pokorska
Cz³onkowie: Zenon Dobija Andrzej Rawicz-Grotowski

Wojciech John Katarzyna Stachura
Bogus³aw Kubica Tomasz Wysocki
Miros³aw Lañski

3. Komisja Etyki, Deontologii i Historii Zawodu

Przewodnicz¹cy: Andrzej Szlichta Roman Piotrowski
Cz³onkowie: Janusz Gutmañski Jordan Zawadzki

Karol Piwowarek

4. Komisja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Kole¿eñskiej

Przewodnicz¹cy: Miros³aw Lañski Jaros³aw Tomana
Zastêpca przewodnicz¹cego: Leszek Szczepañczyk
Cz³onkowie: Gra¿yna Ksiê¿opolska

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

UCHWA£A Nr 264/ IV/2005

Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 13 maja 2005 r.

w sprawie przyznania nagrody dla najlepszego absolwenta Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej
we Wroc³awiu w 2005 r. z terenu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 10 ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) oraz uchwa³y nr 8/2005 Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l.I.L-W w sprawie bud¿etu �l.I.L-W na rok 2005 uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Przyznaje siê nagrodê pieniê¿n¹ w wysoko�ci 500,- (s³ownie: piêæset z³otych) dla najlepszego absolwenta Wydzia³u Medycy-
ny Weterynaryjnej AR Wroc³aw z terenu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

UZASADNIENIE:
Do Biura Izby wp³ynê³a pro�ba od organizatorów uroczysto�ci rozdania dyplomów lekarzy weterynarii AR we Wroc³awiu. Rada
po g³osowaniu (14 za) uchwali³a jak w niniejszej uchwale.
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III POSIEDZENIE RADY �L¥SKIEJ IZBY LEK.-WET.
W DNIU 08.06.2005 r.

Z ̄ YCIA RADY

W posiedzeniu wziê³o udzia³ piêtnastu
cz³onków Rady oraz zaproszeni go�cie:
lek. wet. Miros³awa Lewicka - Rzecznik
Odpowiedzialno�ci Zawodowej �l.IL-W,
lek. wet. Daniel Wierzbinka - przewodni-
cz¹cy S¹du Okrêgowego �l.IL-W, lek. wet.
Zbigniew Krysztofiak - przewodnicz¹cy
Okrêgowej Komisji Rewizyjnej �l.IL-W,
lek. wet. Violetta Olender - przewodnicz¹ca
Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki, lek. wet.
Anna Wo�niak i lek. wet. Bart³omiej Nycz -
nagrodzeni absolwenci, dr Miros³aw Toma-
szewski, lek. wet. Wies³aw Jadanowski,
lek. wet. Jerzy Smogorzewski - delegaci na
zjazd krajowy.

Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes,
dr Micha³ Konopa, który powita³ wszyst-
kich cz³onków Rady oraz zaproszonych
go�ci. Nastêpnie Prezes w imieniu Rady �l.
Izby Lek.-Wet. wrêczy³ nagrody pieniê¿ne
ufundowane przez �l¹sk¹ Izbê Lek.-Wet.
Wrêczaj¹c je prezes ¿yczy³ absolwentom
wielu sukcesów w przysz³ej pracy zawodo-
wej.

Nastêpnie zarz¹dzono g³osowanie nad
przyjêciem porz¹dku obrad � tradycyjnie z
drobnymi poprawkami; za g³osowa³o 15
osób na 15 g³osuj¹cych. Protokó³ z po-
przedniego posiedzenia równie¿ przyjêty
zosta³ jednog³o�nie.

Czê�æ uchwa³odawcza:  przyjêto nastêpuj¹-
ce uchwa³y od nr 271/IV/2005 do nr 280/
IV/2005 w sprawie stwierdzenia prawa wy-
konywania zawodu i wpisu do rejestru le-
karzy weterynarii prowadzonego przez
�l.IL-W � absolwenci (15 g³osów za); nr
281/IV/2005 w sprawie skre�lenia z reje-
stru cz³onków �l.IL-W w zwi¹zku z prze-
niesieniem na teren innej izby, Ma³opolskiej
(15 za); nr 282/IV/2005 w sprawie wpisu
do rejestru lek. wet. �l.IL-W lekarza wete-
rynarii posiadaj¹cego prawo wykonywania
zawodu � przeniesienie z Izby Lubelskiej
(15 za); nr 283/IV/2005 w sprawie przyjê-
cia planu kadencyjnego (15 za); nr 284/IV/
2005 w sprawie przyjêcia regulaminu po-
stêpowania z wnioskiem o wpis do ewiden-
cji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
(15za); nr 285/IV/2005/Rej. ZLZ w spra-
wie wykre�lenia z ewidencji zak³adu leczni-

czego dla zwierz¹t � na wniosek kierowni-
ka tego¿ zak³adu (jednog³o�nie); 286/IV/
2005/Rej. ZLZ - 291/IV/2005/Rej. ZLZ w
sprawie wpisu do ewidencji zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t (3 gabinety i 2 przy-
chodnie weterynaryjne � cztery pierwsze
jednog³o�nie, 1 przychodnia stosunkiem
g³osów 6 za: 4 przeciw: 5 wstrzymuj¹cych
siê); nr 292/IV/2005 i 293/IV/2005 w spra-
wie zmiany wpisu lekarza do rejestru leka-
rzy upowa¿nionych do wydawania pasz-
portów oraz pobierania prób do badañ po-
ziomu przeciwcia³ przeciwko wirusowi
w�cieklizny, w zwi¹zku z rozpadem spó³ki
(15 za); od nr 294/IV/2005 do 297/IV/2005
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy wete-
rynarii upowa¿nionych do wystawiania
paszportów oraz pobierania prób do badañ
poziomu przeciwcia³ przeciwko wirusowi
w�cieklizny (15 za); 298/IV/2005 w spra-
wie zmiany sk³adu osobowego Komisji
Nadzwyczajnej ds. Lekarzy Weterynarii
Emerytów i Rencistów.

Czê�æ informacyjna:
Omówienie spraw zwi¹zanych z udzia³em
delegatów �l¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej w VI Krajowym Zje�dzie Lekarzy
Weterynarii w Toruniu w dniach 17-19
czerwca 2005 r. Na posiedzenie Rady za-
proszeni zostali wszyscy delegaci na Krajo-
wy Zjazd (nie przyby³ ze wzglêdu na wy-
jazd lek. wet. J. Smogorzewski). W�ród
delegatów by³ przewodnicz¹cy komitetu
organizacyjnego, dr M. Tomaszewski, któ-
ry zapozna³ zebranych ze szczegó³owym
planem obrad oraz omówi³ sprawy organi-
zacyjne dotycz¹ce wyjazdu, pobytu
i powrotu grupy ze �l¹ska.

Choæ ka¿dy delegat bêdzie mia³ prawo
zabraæ g³os indywidualnie, �l¹ska Rada
opracowa³a pewne wspólne stanowiska
(szczegó³owo omawiane na niniejszym po-
siedzeniu), m.in. w sprawie kszta³cenia stu-
dentów, szczepieniu psów przeciwko
w�ciekli�nie, badania monitoringowego, w
sprawie wyznaczeñ oraz w sprawie o�rod-
ka szkoleniowo-wypoczynkowego w Wi-
�le.

Kolejn¹ spraw¹, która zosta³a omówio-
na by³ wybór kandydatów do Rady - 16

osób + 16 prezesów izb okrêgowych, za-
stêpców rzeczników 6, s¹d 12 osób, komi-
sja rewizyjna 8 osób.

Rada po d³ugich dyskusjach postano-
wi³a, ¿e spo�ród swoich delegatów bêdzie
typowaæ w nastêpuj¹cy sposób: do Rady -
kolega dr M. Tomaszewski i lek. wet. M.
Grzesiczek; Rzecznicy Odpowiedzialno�ci
Zawodowej - kolega lek. wet. J. Smogo-
rzewski i lek. wet. Z. Dobija; S¹d - kolega
lek. wet. A. Alweil i lek. wet. |J.  Skrzypiec;
Komisja Rewizyjna � kolega lek. wet. M.
Lañski.

Nastêpnie po zapoznaniu Rady z wnio-
skiem chorego lekarza weterynarii zarz¹-
dzono g³osowanie nad przyznaniem zapo-
mogi � jednog³o�nie przyznano kwotê 2000
z³otych.

I jeszcze w skrócie sprawy ró¿ne, którymi
zajmowa³a siê Rada: nadzór nad prawid³o-
wo�ci¹ wystawiania paszportów - nale¿y
skontrolowaæ wyrywkowo lecznice, które
wydaj¹ najwiêcej paszportów; opracowany
zostanie protokó³ kontroli; nierespektowa-
nie wpisów w paszportach przez s³u¿by
czeskie i s³owackie -  nale¿y zobligowaæ
Krajow¹ Radê do zajêcia siê t¹ spraw¹.
Zak³ady lecznicze dla zwierz¹t, nowootwie-
rane i rejestrowane przez urzêdy miast �
spraw¹ trzeba siê pilnie zaj¹æ (albo poprzez
urz¹d wojewódzki, albo urz¹d marsza³kow-
ski lub przekazaæ prawnikom); konieczno�æ
wyst¹pienia z interpelacj¹ do Krajowej
Rady, by jak najszybciej opracowa³a proce-
dury dotycz¹ce osób wykre�lonych z reje-
stru w zwi¹zku z niep³aceniem sk³adek,
które po uregulowaniu zaleg³o�ci chc¹ po-
nownie zostaæ zarejestrowane oraz otrzy-
maæ ponownie prawo wykonywania zawo-
du; sprawa ochrony danych osobowych -
w zwi¹zku z konieczno�ci¹ zbierania ankiet
osobowych �l¹ska Izba ma opracowan¹
wewnêtrzn¹ instrukcjê postêpowania z da-
nymi osobowymi.

Na tym obrady zakoñczono.

Wszelkie materia³y, o których mowa w
protokole, jak i sam protokó³, znajduj¹ siê
do wgl¹du w biurze Izby.

III POSIEDZENIE RADY �L¥SKIEJ IZBY LEK.-WET.
W DNIU 08.06.2005 r.

Protokó³ sporz¹dzi³a: Magdalena Górska

Sprawy bie¿¹ce, sprawy wa¿ne oraz wyjazd �l¹skich delegatów na
Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zdominowa³y posiedzenie Rady �l¹skiej Izby.
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        UCHWA£A NR 283/IV/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 8 czerwca 2005r.

w sprawie przyjêcia kadencyjnego planu dzia³ania Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na lata 2005-2009.

Na postawie art. 2 ust. 1 i 2, art. 5, art. 6 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 2, art. 18 i art. 29 ustawy z dnia 21 grudnia
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z
pó�niejszymi zmianami); art.16 ust. 2, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 23 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95), art. 24d ust.ust. 1, 4, 5, 6 i 7, art. 24e ust.1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 7 stycznia
2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczania chorób zaka�nych zwierz¹t oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2005 r. nr 23, poz. 188), uchwa³y nr 9/2005 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Katowi-
cach z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przyjêcia regulaminu organizacji organów �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnego i trybu
jej dzia³ania oraz uchwa³y nr 10/2005 w sprawie zmiany uchwa³y nr 4/92 Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l.IL-W
z dnia 13.11.1992 r. w sprawie zasad dzia³ania Funduszu Samopomocy Kole¿eñskiej  uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Przyjmuje siê nastêpuj¹cy kadencyjny plan dzia³ania Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na lata 2005 � 2009:

1. W zakresie spraw administracyjnych:
1/ Wybór Prezydium Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - �l.IL-W oraz dokonanie przydzielenia zadañ jego

cz³onkom.
2/ Powo³anie sta³ych komisji �l.IL-W i przyjêcie programów ich dzia³ania.
3/ Ci¹g³a analiza stanu zatrudnienia w Biurze �l.IL-W odno�nie stanowisk pracy i wynagrodzeñ osobowych.
4/ Przygotowywanie w kolejnych latach, najpó�niej do dnia 31 marca projektów bud¿etu  �l.IL-W.
5/ Organizacja w 2006, 2007 i 2008 sprawozdawczych zjazdów, a w 2009 r. sprawozdawczo-wyborczego zjazdu lekarzy

weterynarii.
6/  Przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii obywatelom Polski, cz³onkom Unii Europejskiej oraz

obywatelom krajów spoza UE spe³niaj¹cym odpowiednie warunki, a wyra¿aj¹cych wolê wykonywania zawodu lekarza weteryna-
rii na obszarze dzia³ania �l.IL-W.

7/ Zebranie danych dotycz¹cych lekarzy weterynarii, cz³onków �l.Il-W umo¿liwiaj¹cych prowadzenie rejestru tych¿e za
pomoc¹ programu komputerowego KIL-W.

8/ Prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii cz³onków �l.IL-W zgodnie z dotychczas obowi¹zuj¹cymi zasadami.
9/  Dokonywanie skre�leñ z rejestru lekarzy weterynarii �l.IL-W oraz stwierdzanie utraty prawa wykonywania zawodu

lekarza weterynarii.
10/ Ustalenie zasad odbycia przeszkolenia uzupe³niaj¹cego lekarza weterynarii, u którego stwierdzono niedostateczne

przygotowanie zawodowe i zobowi¹zywanie w uzasadnionych przypadkach do odbycia takiego przeszkolenia.
11/ Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotycz¹cych rejestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t.
12/ Dokonywanie lustracji i kontroli zak³adów leczniczych dla zwierz¹t w zwi¹zku z procesem ich rejestracji.
13/ Prowadzenie ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t.
14/ Ustalanie na danym terenie w razie potrzeby godzin pracy zak³adów leczniczych w niedziele i �wiêta.
15/ Przyjmowanie wniosków i nadawanie uprawnieñ do wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych oraz

pobierania próbek w celu okre�lania miana przeciwcia³ dla wirusa w�cieklizny.
16/ Cofanie uprawnieñ do wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych oraz pobierania próbek w celu okre�lania

miana przeciwcia³ dla wirusa w�cieklizny.
17/ Prowadzenie rejestru wystawionych paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych.
18/ Dokonywanie kontroli lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych

orasz pobierania próbek w celu okre�lania miana przeciwcia³ dla wirusa w�cieklizny.
19/ Wystawianie niezbêdnych lekarzom weterynarii za�wiadczeñ, w tym równie¿ dla lekarzy weterynarii zamierzaj¹cym

podejmowaæ pracê poza granicami RP.
20/ Udzielanie pomocy finansowej w ramach Funduszu Samopomocy Kole¿eñskiej lekarzom weterynarii i ich najbli¿szej

rodzinie w szczególnych wypadkach losowych.
21/ Sta³a egzekucja sk³adek cz³onkowskich.
22/ Wydawanie Biuletynu Informacyjnego �l.IL-W z czêstotliwo�ci¹ jednego wydania na kwarta³.
23/ Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, w zakresie kompetencji Rady �l.IL-W, od lekarzy weterynarii,

instytucji i osób trzecich.
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2. W zakresie spraw ogólnych:
1/ Opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych dotycz¹cych wykonywania zawodu lekarza weterynarii i nadzoru

weterynaryjnego.
2/ Wspó³dzia³anie z organami administracji rz¹dowej, jednostkami samorz¹du terytorialnego w sprawach profilaktyki i lecznic-

twa weterynaryjnego oraz nadzoru weterynaryjnego, za� w szczególno�ci z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii i Powiato-
wymi/Miejskimi Inspektoratami Weterynarii.

3/ Propagowanie zdobyczy nauk weterynaryjnych w�ród lekarzy weterynarii oraz udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifi-
kacji zawodowych lekarzy weterynarii.

4/ Organizowanie szkoleñ dla urzêdowych lejkarzy weterynarii oraz dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki, w liczbie co
najmniej czterech rocznie.

5/ Opiniowanie kandydatów na stanowiska w Inspekcji Weterynaryjnej woj. �l¹skiego oraz ewentualne uczestniczenie w
komisjach konkursowych na kierownicze  stanowiska ww. inspekcji.

6/ Zebranie materia³ów z zakresu historii �l.IL-W oraz przygotowywanie materia³ów dotycz¹cych zmian w Kodeksie Etyki i
Deontologii Weterynaryjnej.

7/ Podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu integracjê ró¿nych �rodowisk lekarzy, w tym absolwentów wydzia³ów medycyny
weterynaryjnej, wolno praktykuj¹cych lekarzy weterynarii i zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej, organizowanie  spotkañ i
paneli dyskusyjnych oraz coroczne organizowanie tradycyjnego �wiêta lekarzy weterynarii.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

UCHWA£A NR 284/IV/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 8 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjêcia regulaminu postêpowania z wnioskiem o wpis do ewidencji zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.

Na postawie art.10 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna-
ryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z pó�niejszymi. zmianami); art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) i § 10 uchwa³y nr 96/2004/III Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t  uchwala
siê, co nastêpuje:

§ 1
Przyjmuje siê nastêpuj¹cy regulamin postêpowania z wnioskiem o wpis do ewidencji zak³adu leczniczego dla zwierz¹t stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa
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UCHWA£A NR 298/IV/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 8 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwa³y 236/III/2004 w sprawie powo³ania Nadzwyczajnej Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Lekarzy Weterynarii.

Na postawie art.10 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z pó�niejszymi. zmianami) oraz § 18, ust. 2 i § 20 Regulaminu zasad i trybu
dzia³ania organów �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjêtego w uchwale nr 9/2005 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu
Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 18 marca 2005 r. uchwala siê co nastêpuje:

§ 1
Dokonuje siê zmiany sk³adu osobowego  Komisji Nadzwyczajnej ds. Emerytów i Rencistów Lekarzy Weterynarii:

Skre�la siê ze sk³adu osobowego nastêpuj¹cych lekarzy weterynarii:
1. lek. wet. Czes³awa Paleologa
2. lek. wet. Jerzego Szczepañca
Na ich miejsce wpisuje siê nastêpuj¹cych lekarzy weterynarii:
1. lek. wet. Stanis³awa Pytlowanego
2. dr. Aleksandra Pendzicha
3. dr. Bogdana Wita³ê

§ 2
Pozosta³e postanowienia  uchwa³y 236/III/2004 w sprawie powo³ania Nadzwyczajnej Komisji ds. Emerytów i Rencistów Lekarzy
Weterynarii pozostaj¹ bez zmian.

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

UZASADNIENIE:
Do Biura Izby wp³yn¹³ wniosek przewodnicz¹cego komisji, dr. Zdzis³awa Sikory o zmianê w sk³adzie komisji, który by³ rozpatry-
wany na posiedzeniu Rady. Rada g³osowaniem (15 g³osów za) postanowi³a, jak w niniejszej uchwale.

Za³¹cznik do uchwa³y nr 284/IV/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2005 r.

Regulamin postêpowania z wnioskiem o wpis do ewidencji
zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.

1. Wniosek o wpis do ewidencji zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, z³o¿ony w Biurze �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej
sprawdzany jest pod wzglêdem prawid³owo�ci sporz¹dzenia przez Biuro Izby i wiceprezesa lek. wet. Andrzeja Alweil.
2. Prawid³owo sporz¹dzony wniosek przekazany zostaje przewodnicz¹cej Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki lek. wet. Violetcie
Olender do dalszego za³atwienia.
3. Przewodnicz¹ca Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki proponuje co najmniej dwuosobowy zespó³ do kontroli zg³oszonego do
rejestracji zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.
4. W sk³ad zespo³u powo³anego do kontroli zak³adu leczniczego dla zwierz¹t wchodz¹ wy³¹cznie cz³onkowie Komisji Lekarzy
Wolnej Praktyki, którzy nie pracuj¹ w kontrolowanym zak³adzie leczniczym dla zwierz¹t oraz nie s¹ spokrewnieni
z w³a�cicielem ww. zak³adu.
5. Wyznaczony zespó³, upowa¿niony pisemnie przez prezesa lub wiceprezesa, zaopatrzony w obowi¹zuj¹c¹ dokumentacjê prze-
prowadza kontrolê i sporz¹dza z niej protokó³ wed³ug okre�lonego wzoru i przekazuje ca³¹ dokumentacjê przewodnicz¹cej lub jej
zastêpczyni Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki.
6. Na posiedzeniu Rady �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej przewodnicz¹ca komisji lub jej zastêpczyni omawia oddzielnie
ka¿dy protokó³ z przeprowadzonej kontroli zak³adu leczniczego dla zwierz¹t ubiegaj¹cego siê o wpis do ewidencji i stosownie do
jego tre�ci przedstawia odpowiedni¹ propozycjê Radzie.
7. Przedstawione wnioski o rejestracjê zak³adu leczniczego dla zwierz¹t zostaj¹ poddane g³osowaniu  przez  cz³onków Rady
�l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej w celu podjêcia odpowiedniej uchwa³y.
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JESZCZE W SPRAWIE REJESTRACJI ZAK£ADÓW
LECZNICZYCH DLA ZWIERZ¥T!

JESZCZE W SPRAWIE REJESTRACJI ZAK£ADÓW
LECZNICZYCH DLA ZWIERZ¥T!

Pragnê poinformowaæ Kole¿anki i Kolegów, ¿e �l¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwróci³a siê pismem do wszystkich hurtowni
leków weterynaryjnych na terenie woj. �l¹skiego wskazuj¹cym na zasady zaopatrywania siê lekarzy weterynarii w weterynaryjne produkty
lecznicze po dniu 1 stycznia 2006 r. Poni¿ej publikujemy tekst wyst¹pienia naszej Izby.

(MK)

wg rozdzielnika

Niniejszym zawiadamiam, ¿e od 1 stycznia 2006 roku zgodnie z art. 33 ust 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t (Dz. U. z 2004 r. nr 11, poz. 95), wszystkie podmioty gospodarcze prowadz¹ce dzia³alno�æ lekarsko-
weterynaryjn¹ maj¹ obowi¹zek posiadaæ wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t prowadzony przez w³a�ci-
we okrêgowe rady lekarsko-weterynaryjne, który umo¿liwia m.in. zaopatrywanie siê w produkty lecznicze weterynaryjne
przeznaczone do lecznictwa i profilaktyki zwierz¹t.
W zwi¹zku z powy¿szym wszystkie ww. podmioty maj¹ obowi¹zek okazywaæ wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t, którym jest stosowna uchwa³a Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, chc¹c zaopatrywaæ siê u Pañstwa w produk-
ty lecznicze weterynaryjne.

CO DALEJ Z REJESTRACJ¥ ZAK£ADÓW LECZNICZYCH?

Andrzej Alweil

PAMIÊTAJ!
TERMIN REJESTRACJI ZAK£ADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZ¥T

MIJA 31 GRUDNIA 2005 r. !!!

Czas p³ynie, 1 styczeñ 2006 r. nie-
uchronnie siê zbli¿a, a w naszej Izbie z³o¿o-
no 60 wniosków o wpis do ewidencji ZLZ.
Podczas Krajowego Zjazdu w Toruniu
nowo wybrany prezes, dr Jakubowski za-
deklarowa³ wolê z³o¿enia wniosku do Sej-
mu o przed³u¿enie terminu dostosowawcze-
go. Có¿, ten Sejm jest ju¿ w rozsypce, na-
stêpny zanim zorganizuje siê i zacznie dzia-
³aæ te¿ potrzebuje czasu. Sprawy tak wa¿ne
dla polityków jak (a) aborcja, (b) biopaliwa,
(c) c³a, (d) diety poselskie, itd. a¿ do (w)
weterynarii zajm¹ wiele czasu i chc¹c nie
chc¹c postawieni zostaniemy przed faktem
nielegalnego = niezgodnego z ustaw¹ dzia-
³ania zak³adów leczniczych dla zwierz¹t.

Czy okrêgowe rady zostan¹ zobligowa-
ne do ich zg³aszania do prokuratury, izb
skarbowych, nadzoru farmaceutycznego,
inspekcji weterynaryjnej w celu?�no w³a-
�nie, w jakim celu? Tego nikt nie wie. Fak-
tem jest jednak chêæ udowodnienia potrze-
by istnienia wielu kontroluj¹cych instytucji
i one pewnie chêtnie siê zajm¹ udowodnie-

niem, ¿e istniej¹ce zak³ady lecznicze spe³-
niaj¹ lub nie warunki nie tylko naszej usta-
wy, ale i prawa budowlanego, czy przepi-
sów ogólnie zwanych �sanepidowskimi�.

Powierzenie wykonania zapisów usta-
wy w celach rejestracji dzia³alno�ci lekar-
sko� weterynaryjnej izbom jest dla nas bar-
dzo du¿ym obci¹¿eniem, gdy¿ musz¹ wy-
konywaæ te czynno�ci lekarze wet. dzia³aj¹-
cy spo³ecznie, posiadaj¹cy swoje w³asne
zajêcie zawodowe i tak¿e sprawy prywatne.
Z drugiej za� strony dano nam szansê decy-
dowania przynajmniej w pewnym zakresie
o kszta³cie naszego zawodu. Czy t¹ szansê
wykorzystamy zale¿y nie tylko od spo³ecz-
nego zaanga¿owania kole¿anek i kolegów z
Komisji do spraw Lekarzy Wolnej Prakty-
ki, ale i od wszystkich pozosta³ych chc¹-
cych zarejestrowaæ swoj¹ dzia³alno�æ.
A mo¿e oddaæ te czynno�ci w rêce innych?

Z kontroli dotychczasowych wnio-
sków widaæ, ¿e najwiêcej problemów
mamy ze sprawami regulaminu zak³adu i
sprawami organizacyjnymi. Niezapewnia-

nie ci¹g³o�ci leczenia (niezgodne z kodek-
sem etyki) to czêsto powtarzaj¹cy siê b³¹d,
podobnie jak chêæ posiadania lecznicy nie-
dzia³aj¹cej przez ca³¹ dobê.

Drobne niedoci¹gniêcia w wymaga-
nym rozporz¹dzeniem wyposa¿eniu to
ma³o znacz¹ce przy rejestracji fakty. Po-
wstanie zapewne problem przy rejestracji
zak³adów, których w³a�cicielami nie s¹ le-
karze weterynarii. S¹dzê, ¿e nale¿y spraw-
dzaæ godziny pracy zatrudnionych tam le-
karzy, gdy¿ nie wyobra¿am sobie by lekarz
zatrudniony w niepe³nym wymiarze czasu
pracy zak³adu móg³ sprawowaæ nale¿yty
nadzór nad np. w³a�cicielem - technikiem
wet.

Wiele jeszcze indywidualnych proble-
mów trzeba bêdzie rozwi¹zywaæ, mam na-
dziejê z satysfakcj¹ dla sk³adaj¹cych wnio-
ski, ale czy zd¹¿ymy, czy prawo bêdzie
równe wobec wszystkich?
S¹ sprawy niezale¿ne od samorz¹du, a inni
niekoniecznie musz¹ na nas patrzeæ przy-
chylnym okiem.

NASZE SPRAWY

Dano nam szansê decydowania przynajmniej w pewnym zakresie o kszta³cie naszego zawodu.

CO DALEJ Z REJESTRACJ¥ ZAK£ADÓW LECZNICZYCH?
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O ZJE�DZIE KRAJOWYM
ZE ZJAZDU

W czerwcu odby³ siê w Toruniu VI
Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Ofi-
cjalne sprawozdanie mo¿na przeczytaæ za-
równo w organie Krajowej Izby, czyli �¯y-
ciu Weterynaryjnym� jak i na stronie inter-
netowej i dlatego nie bêdê powiela³ tych in-
formacji.

Bêd¹c jednak jednym z 16 delegatów ze
�l¹ska czujê siê w obowi¹zku przedstawiæ
zjazd z trochê innej perspektywy. S¹ to moje
w³asne spostrze¿enia i refleksje, wiêc pro-
szê nie uto¿samiaæ przedstawionych tu po-
gl¹dów, ani ze stanowiskiem ca³ej naszej
delegacji, ani te¿ stanowiskiem Rady �l¹-
skiej Izby.

Nie jestem do koñca przekonany o
s³uszno�ci uczestnictwa w krajowym zje�-
dzie osób, które nie maj¹ zbyt du¿o pojêcia
o tym, co dzieje siê w samorz¹dzie. No có¿
�Vox, populi, vox dei� i mogê jedynie nag³a-
�niaæ mój pogl¹d w tej sprawie, a delegaci
na rejonowy zjazd wybior¹ wed³ug swojej
woli i uznania tych, którzy reprezentuj¹ ich
na Krajowym Zje�dzie. Jednak widaæ by³o
na zje�dzie osoby, które albo przyjecha³y na
fajn¹ balangê, albo za wszelk¹ cenê chcia³y
pokazaæ li tylko i wy³¹cznie swoj¹ w³asn¹
twarz i zab³ysn¹æ jak gwiazda na weteryna-
ryjnym niebie.

Krajowy Zjazd to du¿e przedsiêwziêcie
organizacyjne i by mog³o spe³niæ swoje za-
k³adane cele musi byæ wcze�niej precyzyj-
nie przygotowane. Delegacje, czy poszcze-
gólni delegaci, chc¹c przedstawiæ swoje ra-
cje i poddaæ je pod os¹d zjazdu, by sta³y siê
one racjami zgromadzenia w postaci
uchwa³y, stanowiska lub jakiego� innego
oficjalnego dokumentu, musz¹ nie tylko
mieæ wcze�niej przygotowane wyst¹pienia
z odpowiedni¹ argumentacj¹, ale te¿ przy-
gotowanych delegatów, którzy zechc¹ w

g³osowaniu poprzeæ ich racje.
To siê chyba nazywa �lob-
bing�. Doskona³e pomys³y
zrodzone ad hoc na sali, rzad-
ko maj¹ szansê staæ siê zda-
niem ogó³u.

Czy zjazd spe³ni³ oczekiwa-
nia delegatów? Te delegacje,
które chcia³y zachowaæ status
quo z poprzedniej kadencji,
zw³aszcza w zakresie spraw
osobowych, a przede wszyst-
kim obsadzenia stanowiska
prezesa, mog¹ siê czuæ zawie-
dzione. Ale pamiêtaæ nale¿y,

¿e ju¿ przedzjazdowa atmosfera i przewi-
dywania wskazywa³y na tendencje do
przeprowadzenia zmian.

Sierpniowe protesty pokaza³y
wszystkim (zainteresowanym, oczywi-
�cie), ¿e szybka reakcja i zainteresowanie
to oczekiwana postawa w�ród potencjal-
nych wyborców. Wstrzemiê�liwo�æ za� i
asekuracja, nawet czasami uzasadnione,
odbierane s¹ jako niespe³nienie nadziei, ja-
kie wi¹¿e siê z prezesem o przywódczych
cechach.

O ZJE�DZIE KRAJOWYM

Andrzej Alweil

Tajna narada delegatów ze �l¹ska.

Delegaci �l. Izby na sali obrad.

W kuluarach.

�Ludzie� kandydata na prezesa,
kontrkandydata dr Winieckiego,
byli dobrze przygotowani i wie-
dzieli, co i jak chc¹ osi¹gn¹æ.

Dziêki dobremu przygoto-
waniu, dyscyplinie w czasie g³o-
sowañ, ale tak¿e �kupieniu�
obietnicami pó�niejszych stano-
wisk (i tak siê sta³o) delegatów z
niektórych izb dr Jakubowski
osi¹gn¹³ swój cel � prezesurê � w
sposób niepodlegaj¹cy dyskusji.

Moim zdaniem, oceny na-
le¿y wystawiaæ dopiero po pew-
nym okresie dzia³ania i osi¹gniêæ
lub pora¿ek w tym dzia³aniu. Dla-

tego obdarzam now¹ Radê kredytem zaufa-
nia, ¿ycz¹c kolegom sukcesów, do czego
bêdê przyk³ada³ swoich r¹k na miarê mo¿li-
wo�ci, bo ich sukcesy to tak¿e sukcesy ca-
³ego naszego zawodu, wiêc i moje i Twoje.
Pomimo, ¿e �l¹ska delegacja uchodzi³a za
�ludzi� Winieckiego, to odnie�li�my trochê
naszych drobnych sukcesów. I tak w Kra-
jowej Radzie mamy trzech przedstawicieli
jako jedni z nielicznych, bo prezes Konopa
wszed³ �z urzêdu� jak ka¿dy prezes okrêgo-
wej rady. Natomiast M. Tomaszewski i J.
Smogorzewski zostali wybrani przez dele-
gatów. Do Krajowej Komisji Rewizyjnej

zosta³ wybrany M. Lañski, na
zastêpcê Krajowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialno�ci Zawo-
dowej wybrano Z. Kryszto-
fiaka, a do Krajowego S¹du
A. Alweila.

Za cztery lata wystawimy
cenzurki wybranym osobom,
a uczynimy to poprzez wy-
branie delegatów, którzy bêd¹
reprezentowaæ nas, nasze ¿y-
czenia i oczekiwania.

Rocznik 78by³ licznie reprezentowany.

Doskona³e pomys³y zrodzone ad hoc na sali, rzadko maj¹ szanse staæ siê zdaniem ogólu.
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GRATULACJE!
W imieniu Kole¿anek i Kolegów, cz³onków �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej gor¹co gratulujê odznaczonym w czasie Krajowe-

go Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Toruniu w dniach 17 � 19 czerwca 2005 r.:
Kol. Józefowi Gomóle

wyró¿nionemu Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Kol. Bogus³awowi Kubicy

wyró¿nionemu Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
Kol. Annie Spyra

wyró¿nionej odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa
Kol. Janowi Skrzypcowi

wyró¿nionemu odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa

Przyznanie naszej Kole¿ance i Kolegom odznaczeñ pañstwowych i resor-
towych jest wynikiem uznania ich pracy na rzecz samorz¹du zawodowego i ca³ego
naszego �rodowiska. Jest równie¿ wyrazem pozytywnej oceny postaw spo³ecz-
nych, osobistego zaanga¿owania oraz wysi³ku wk³adanego od lat dla dobra i
rozwoju naszego zawodu.
Jeszcze raz serdecznie gratulujê!

Gratulujemy równie¿ dr. Miros³awowi Tomaszewskiemu wyboru na sta-
nowisko wiceprezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, co mia³o miejsce
w czasie I Sesji KRLW wybranej na zje�dzie w Toruniu.

                                                                                   Micha³ Konopa
                                                                                     Prezes Rady

                                                             �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

NASZE SPRAWY

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNO�CI
CYWILNEJ LEKARZY WETERYNARII

Z koñcem wrze�nia mija roczny okres ubezpieczenia grupowego od odpowiedzialno�ci cywilnej lekarzy weterynarii zawartego miêdzy
�l¹sk¹ Izb¹ Lekarsko�Weterynaryjn¹ w imieniu lekarzy wet., cz³onków �l¹skiej Izby jako ubezpieczaj¹cym a Towarzystwem Ubezpiecze-
niowym INTER POLSKA jako ubezpieczycielem.

Analizowa³em tê umowê i muszê powiedzieæ, ¿e jest to dobra umowa, choæ dotyczy w zasadzie lekarzy wolnej praktyki.
Warunki ogólne umowy ubezpieczenia s¹ szczegó³owo przygotowane dla naszej korporacji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ca³o-
kszta³t dzia³añ zwi¹zanych z lecznictwem weterynaryjnym jak i z wyznaczeniami do czynno�ci zleconych. Ubezpieczenie zawiera kilka
wariantów sumy ubezpieczenia i skorelowanej z ni¹ wielko�ci sk³adki. Ubezpieczenie jest dobrowolne.

S¹dzê, ¿e warto pomy�leæ o rozs¹dnym wydawaniu w³asnych pieniêdzy, by w porê ograniczyæ konieczno�æ ponoszenia niechcianych
kosztów. Bezpieczeñstwo kosztuje, ubezpieczenie jest form¹ inwestycji zabezpieczaj¹cej przed wyst¹pieniem nieprzewidzianych wydat-
ków.

Choæ stawki sk³adek by³y negocjowane przez �l¹sk¹ Izbê z ubezpieczycielem, co roku sk³adka nieco wzrasta³a. W tym roku
utrzymane zosta³y zesz³oroczne wysoko�ci sk³adek.

Natomiast kluczowym aspektem w mo¿liwo�ci negocjacji sk³adki jest liczba ubezpieczonych lekarzy weterynarii. Im wiêcej osób
przystêpuje do ubezpieczenia tym wiêksze prawdopodobieñstwo wynegocjowania korzystniejszych warunków.

Uwa¿am, ¿e tak jak ubezpieczamy swoje samochody od zdarzeñ losowych, tak samo powinni�my ubezpieczyæ swoj¹ pracê, przecie¿
to dziêki w³asnej pracy je�dzimy swoimi ubezpieczonymi samochodami!

Warunki ogólne ubezpieczenia dostêpne s¹ w biurze �l¹skiej Izby, natomiast tabela ze sk³adkami drukowana jest w niniejszym
Biuletynie.

Mariusz Grzesiczek

Dla naszej korporacji warunki umowy ubezpieczenia s¹ szczegó³owo przygotowane.

Udekorowany Jan Skrzypiec.

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNO�CI
CYWILNEJ LEKARZY WETERYNARII
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INFORMACJA
dotycz¹ca  grupowego ubezpieczenia w zakresie OC i NNW

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W roku 2005/2006

W T.U. �InterPolska� S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe �InterPolska� S.A., wzorem lat ubieg³ych, pragnie przedstawiæ Pañstwu ofertê ubezpieczenia odpo-
wiedzialno�ci cywilnej oraz nastêpstw nieszczê�liwych wypadków lekarzy oraz pozosta³ego �redniego personelu medycznego. Wysoko�æ
sk³adek w ubezpieczeniu odpowiedzialno�ci cywilnej oraz  ubezpieczeniu NNW pozostaje bez zmian.
W przypadku wyra¿enia woli dalszego ubezpieczenia lub zawarcia nowego ubezpieczenia (w dowolnym wariancie) prosimy o wype³nienie
deklaracji oraz dokonanie wp³aty sk³adki ubezpieczeniowej.
Powy¿szych formalno�ci mo¿na dope³niæ drog¹ pocztow¹ (deklaracja przes³ana do �l.IL-W) oraz poprzez rachunek bankowy �l.IL-W (z
dopiskiem na druku polecenia przelewu � �sk³adka ubezpieczeniowa w T.U. �InterPolska�S.A.�) lub bezpo�rednio w Biurze �l.IL-W w
Katowicach.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia wszystkie ubezpieczone osoby otrzymaj¹ indywidualne certyfikaty potwierdzaj¹ce
zawarcie ubezpieczenia.
Wysoko�æ sum gwarancyjnych oraz sk³adek ubezpieczeniowych w zale¿no�ci od terminu przyst¹pienia do ubezpieczenia przedstawiamy
w poni¿szych tabelach.
Zapraszamy do kontynuacji  oraz zawierania nowych ubezpieczeñ.

ODPOWIEDZIALNO�Æ CYWILNA

DATA PRZYST¥PIENIA OKRES OCHRONY ODPOWIEDZIALNO�Æ CYWILNA � SK£ADKA
DO UBEZPIECZENIA W MIESI¥CACH (DLA ODPOWIEDNICH SUM GWARANCYJNYCH)

15.000,-z³ 20.000,-z³ 50.000,-z³ 130.000,-z³

1 pa�dziernika 2005 12 56,-z³ 78,-z³ 194.-z³ 310,-z³
1 listopada 2005 11 51,-z³ 72,-z³ 178,-z³ 284,-z³
1 grudnia 2005 10 47,-z³ 65,-z³ 160,-z³ 258,-z³
1 stycznia 2006 9 42,-z³ 59,-z³ 144,-z³ 232,-z³
1 lutego 2006 8 38,-z³ 52,-z³ 128,-z³ 206,-z³
1 marca 2006 7 33,-z³ 46,-z³ 112,-z³ 181,-z³
1 kwietnia 2006 6 28,-z³ 39,-z³ 96,-z³ 155,-z³
1 maja 2006 5 24,-z³ 33,-z³ 80,-z³ 129,-z³
1 czerwca 2006 4 19,-z³ 26,-z³ 64,-z³ 103,-z³
1 lipca 2006 3 14,-z³ 20,-z³ 48,-z³ 77,-z³
1 sierpnia 2006 2  9,-z³ 13,-z³ 32,-z³ 52,-z³
1 wrze�nia 2006 1 5,-z³  7,-z³  16,-z³ 26,-z³

NNW

DATA PRZYST¥PIENIA OKRES OCHRONY NASTÊPSTWA NIESZCZÊ�LIWCYH WYPADKÓW
DO UBEZPIECZENIA W MIESI¥CACH

5.000,-z³ 10.000,-z³ 15.000,-z³ 20.000,-z³

1 pa�dziernika 2005 12 27,-z³ 69,-z³ 100,-z³ 166,-z³
1 listopada 2005 11 25,-z³ 64,-z³ 92,-z³ 153,-z³
1 grudnia 2005 10 23,-z³ 58,-z³ 84,-z³ 139,-z³
1 stycznia 2006 9 21,-z³ 52,-z³ 75,-z³ 125,-z³
1 lutego 2006 8 18,-z³ 46,-z³ 67,-z³ 111,-z³
1 marca 2006 7 16,-z³ 43,-z³ 59,-z³  97,-z³
1 kwietnia 2006 6 14,-z³ 35,-z³ 50,-z³  83,-z³
1 maja 2006 5 12,-z³ 29,-z³ 42,-z³ 70,-z³
1 czerwca 2006 4 9,-z³ 23,-z³ 34,-z³ 56,-z³
1 lipca 2006 3 7,-z³ 18,-z³ 25,-z³ 42,-z³
1 sierpnia 2006 2 5,-z³ 12,-z³ 17,-z³ 28,-z³
1 wrze�nia 2006 1 2,-z³  6,-z³  9,-z³ 14,-z³

Ponadto informujemy, ¿e T.U.�InterPolska� S.A. proponuje cz³onkom �l.IL-W ubezpieczenie maj¹tku prywatnego oraz maj¹tku firmy na
preferencyjnych warunkach.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

NASZE SPRAWY
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Zmiana polskiego prawa dotycz¹cego
podejmowania jednego z typowych zadañ
praktykuj¹cego lekarza weterynarii, a mia-
nowicie wykonywania profilaktycznych
szczepieñ przeciw w�ciekli�nie mia³a miej-
sce w 2005 r. Zapis zmienionej ustawy po-
zwoli³ na rozwi¹zanie problemu, który wie-
lu urzêdnikom weterynaryjnym, zw³aszcza
wysokiego szczebla wydawa³ siê niemo¿li-
wy do rozwik³ania. Jeszcze na sesji Krajo-
wej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w War-
szawie w styczniu 2004 r. w obecno�ci
G³ównego Lekarza Weterynarii i innych
pracowników GIW oraz wojewódzkich le-
karzy weterynarii cz³onkowie Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przedsta-
wiali rzeczowe argumenty i wystêpuj¹ce
kolizje prawne przy wyznaczaniu lekarzy
weterynarii do wykonywania szczepieñ
przeciw w�ciekli�nie w oparciu o umowy
zlecenia z tzw. osobami fizycznymi i przy
jednoczesnym przep³ywie pieniêdzy z op³at
za szczepienia przez �rodek specjalny po-
wiatowych inspektoratów weterynarii.

Pamiêtamy przy tej sprawie opanowa-
nie i rozs¹dek wielu powiatowych lekarzy
weterynarii, ale tak¿e sporadyczne przy-
padki niew³a�ciwego traktowania zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t, które s¹ przecie¿
podmiotami gospodarczymi w pe³nym zro-
zumieniu tego okre�lenia. Pomijaj¹c wiele
istotnych szczegó³ów dotycz¹cych tego ju¿
dzisiaj przesz³ego problemu najwa¿niej-
szym jest, i¿ uda³o siê go rozwi¹zaæ na
gruncie prawnym zgodnie z zasadami logi-
ki i zdrowego rozs¹dku.

To ma³e przypomnienie udanej inicjaty-
wy samorz¹du zawodowego lekarzy wete-
rynarii wydaje siê konieczne w zwi¹zku z
do dzisiaj nierozwi¹zan¹, w sposób satys-
fakcjonuj¹cy �rodowisko praktykuj¹cych
lekarzy weterynarii, kwesti¹ wyznaczeñ i
umów dotycz¹cych wykonywania nadzo-
rów weterynaryjnych oraz badañ monito-
ringowych wystêpowania chorób zaka�-
nych zwierz¹t. Krajowa Rada Lekarsko-
Weterynaryjna ju¿ w poprzedniej kadencji

wystêpowa³a do kompetentnych w³adz in-
formuj¹c o ¿enuj¹co niskim wynagrodze-
niu wyznaczonych do wykonywania z upo-
wa¿nienia PIW lekarzy weterynarii,
zw³aszcza przy wykonywaniu badañ moni-
toringowych byd³a w kierunku gru�licy,
brucelozy i enzootycznej bia³aczki. Zwraca-
no uwagê, ¿e w przyjêtym systemie wyzna-
czania i zawierania umów wystêpuj¹ nie-
zgodno�ci z obowi¹zuj¹cym prawem far-
maceutycznym i ustaw¹ o zak³adach leczni-
czych dla zwierz¹t. Jak pamiêtamy spór za-
koñczy³ siê, miêdzy innymi strajkiem leka-
rzy weterynarii zainicjowanym przez Ogól-
nopolskie Porozumienie Stowarzyszeñ Le-
karzy Weterynarii Wolnej Praktyki.

Do dzisiaj problem nie zosta³ jednak¿e
rozwi¹zany. Krajowy Zjazd Lekarzy Wete-
rynarii, który odby³ siê w czerwcu br., w
Toruniu, podj¹³ dwie uchwa³y: nr 9/2005/
VI w sprawie stanowiska wobec wydarzeñ
zwi¹zanych z akcj¹ protestacyjn¹ przepro-
wadzon¹ w sierpniu 2004 r. przez komitet
protestacyjny Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Stowarzyszeñ Lekarzy Weterynarii
Wolnej Praktyki i nr 10/2005/VI w sprawie
wykonywania badañ monitoringowych by-
d³a w kierunku gru�licy, enzootycznej bia-
³aczki byd³a i brucelozy (pe³ne teksty
uchwa³ publikowane  w 8 numerze �¯ycia
Weterynaryjnego�).

By³o to ¿ywo dyskutowane zagadnie-
nie na forum zjazdu. Jedno ze z³o¿onych
stanowisk delegatów naszej Izby (publiko-
wane poni¿ej) dotyczy³o równie¿ wykony-
wania monitoringu.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryj-
na jest bardzo mocno zaanga¿owana w roz-
wi¹zanie problemu zawierania, na w³a�ci-
wych dla wolno praktykuj¹cych lekarzy
weterynarii warunkach, umów z powiato-
wymi lekarzami weterynarii. Dotyczy to
zarówno formy prawnej tych umów, jak i
wysoko�ci otrzymywanego wynagrodze-
nia za wykonane czynno�ci. Jak siê wydaje
rozwi¹zano dot¹d jedynie problem podatku
VAT w zwi¹zku ze zmian¹ od dnia 1 maja

2005 r. ustawy dotycz¹cego tego podatku w
zakresie umów zleceñ.

W posiadaniu Izby znajduj¹ siê opinie
prawne, które podziela wiele osób, jednak-
¿e nie decydenci w tej sprawie. Opinie te
stwierdzaj¹ i¿ wykonywanie czynno�ci z
tak zwanego wyznaczenia mo¿e siê odby-
waæ wy³¹cznie po zawarciu umowy przez
powiatowego lekarza weterynarii z leka-
rzem weterynarii prowadz¹cym dzia³alno�æ
- zak³ad leczniczy dla zwierz¹t (umowa roz-
liczana w ramach tej dzia³alno�ci), ale rów-
nie¿ z lekarzem weterynarii nieprowadz¹-
cym zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.
W tym ostatnim przypadku osi¹gniête do-
chody by³yby rozliczane miêdzy innymi po-
datkowo na zasadzie typowej umowy - zle-
cenia.

We wspomnianym wy¿ej ostatnim wy-
daniu �¯ycia Weterynaryjnego� znajduje siê
wyst¹pienie prezesa Krajowej Rady Lekar-
sko-Weterynaryjnej dr. Tadeusza Jakubow-
skiego przypominaj¹ce uchwa³ê nr 10/
2005/VI oraz informuj¹ce o podejmowa-
nych dzia³aniach KRL-W. Znajduje siê tam
równie¿ tekst wyst¹pienia do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z propozycjami no-
wych stawek wynagrodzenia dla osób wy-
znaczonych przez powiatowego lekarza
weterynarii do wykonania niektórych czyn-
no�ci.

Do osi¹gniêcia kompromisu droga jest
jednak bardzo trudna. Na terenie naszej
Izby lekarze weterynarii coraz czê�ciej od-
mawiaj¹ wykonywania badañ monitoringo-
wych byd³a. Informuj¹ o tym nie tylko w³a-
�ciwych terytorialnie powiatowych lekarzy,
ale tak¿e �l¹sk¹ Izbê Lekarsko-Weteryna-
ryjn¹.

Wyznaczenia, zawieranie umów, wyso-
ko�æ wynagrodzenia za wykonywane czyn-
no�ci bêd¹ przedmiotem dyskusji i dalszych
dzia³añ Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej. W Krajowej Radzie Lekarsko-
Weterynaryjnej mamy trzech przedstawicie-
li, a wiêc nasze wnioski i inicjatywy ³atwo
przenie�æ na ten grunt.

WYZNACZENIA - UMOWY
W przyjêtym systemie wyznaczania i zawierania umów dotycz¹cych wykonywania nadzorów

weterynaryjnych oraz badañ monitoringowych, wystêpuj¹ niezgodno�ci z obowi¹zuj¹cym prawem.
Micha³ Konopa

Delegaci �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  na VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w Toruniu wnioskuj¹, aby zjazd
zaj¹³ stanowisko w sprawie wykonywania badañ monitoringowych gru�licy, brucelozy i bia³aczki i w sprawie innych podobnych

Stanowisko delegatów  �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 na VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w Toruniu

w sprawie wykonywania badañ monitoringowych gru�licy, brucelozy i bia³aczki byd³a
i innych podobnych badañ p³atnych z bud¿etu pañstwa
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Najpierw na zlecenie ministra, a nastêp-
nie na podstawie zapisów ustawowych, le-
karze weterynarii zostali zobowi¹zani do
wystawiania paszportów psom, kotom
i tchórzofretkom, które przemieszczaj¹ siê
poza granice swojego kraju.
Izby lekarsko�weterynaryjne na podstawie
podjêtej przez Radê uchwa³y, a wiêc decyzji
administracyjnej wyznaczaj¹ lekarzy do
przeprowadzenia czynno�ci zwi¹zanych z
wydaniem paszportu. Chodzi tu tak¿e o
oznakowanie zwierzêcia i ewentualnie po-
brania i przes³ania próbki krwi do badañ
okre�laj¹cych wysoko�æ miana przeciwcia³
przeciw wirusowi w�cieklizny.

Samorz¹d zawodowy zapewni³ nam
taki zapis ustawowy, który gwarantuje ko-
nieczno�æ wykonania tych wszystkich
czynno�ci przez lekarza weterynarii. Ba, na-
wet podanie mikroczipa przy pomocy spe-
cjalnej strzykawki zosta³o okre�lone jako
czynno�æ weterynaryjna i dlatego mo¿e wy-
konywaæ j¹ lekarz weterynarii, a technik tyl-
ko pod jego nadzorem!

W czasie trudnych chwil w nie najbo-
gatszym kraju, ka¿de takie przedsiêwziêcie
ja uznajê za sukces, gdy¿ coraz wiêcej in-
nych zawodów chce zaw³aszczaæ czynno-
�ci wykonywane przez lekarzy weterynarii

i oczywi�cie czerpaæ z tego korzy�ci mate-
rialne, czyli po prostu zarabiaæ na tym. Jako
przyk³ad mo¿na podaæ sta³e zakusy na mo¿-
liwo�æ prowadzenia obrotu �rodkami me-
dycznymi. Tutaj farmaceuci i ich ogromne
wp³ywy w cia³ach ustawodawczych s¹ tego
najjaskrawszym przyk³adem.

Czy sami potrafimy jednak dbaæ o ma-
terialne podstawy naszego bytu? Czy aby
swoj¹ nonszalancj¹ nie dajemy argumen-
tów naszym antagonistom lub konkuren-
tom?
Bêdê orêdownikiem �cis³ego okre�lania
wymogów i stworzenia jednoznacznej in-
strukcji postêpowania przy wystawianiu
paszportów. Zarówno wymogi unijne, jak i
nasze krajowe nie s¹ w tym wzglêdzie pre-
cyzyjne i ¿ycie samo narzuca konieczno�æ
modernizowania lub ulepszania sposobu
postêpowania. Przyjmuj¹c, ¿e to, co lekarz
weterynarii zapisa³ w druku �kwestiona-
riusz zwrotny do wydanego paszportu� za
równoznaczne z tym, co napisa³ w paszpor-
cie (innej mo¿liwo�ci w ogóle nie biorê pod
uwagê) okazuje siê, ¿e wielu przypadkach
sami staramy siê o udowodnienie tezy mó-
wi¹cej o tym, ¿e lekarz weterynarii posiada
zbyt ma³y zasób wiedzy do wykonywania
tej �skomplikowanej czynno�ci�.

Oto gar�æ najczê�ciej powtarzaj¹cych siê
b³êdów pope³nianych w trakcie wystawia-
nia paszportów:
1. Nazewnictwo pañstw. O ile w pierw-
szych tygodniach wydawania paszportów
nie mieli�my pe³nej wiedzy i nazywali�my
kraje w³a�cicieli zwierz¹t w sposób trady-
cyjny np. Polska, Niemcy, Holandia, itp., to
zapoznanie siê z wymogami unijnymi zo-
bowi¹za³o nas do u¿ywania nazw zgodnie z
oficjalnymi nazwami pañstw okre�lonymi
w traktacie akcesyjnym. Dlatego za b³êdne
nale¿y uwa¿aæ takie nazwy, jak w³a�nie Pol-
ska, Niemcy Anglia, a czêste przypadki po-
prawiania na �zwrotkach� nazw np.
Deutschland przekre�lone i dopisane (cza-
sem innym kolorem) Bundesrepublik
Deutschland lub Niemiecka Republika Fe-
deralna, to próba wprowadzenia w b³¹d,
gdy¿ przecie¿ w ju¿ wydanym paszporcie
¿adnych poprawek nie naniesiono. Zdarza-
j¹ siê tak¿e takie rodzynki jak Niemiecka
Republika Demokratyczna.
2. W rubryce kolor i rodzaj sier�ci z regu-
³y brak jest okre�lenia rodzaju. Nie jest to
karygodny b³¹d i nale¿y siê zastanowiæ czy
to okre�lenie jest w ogóle uzasadnione.
D³ugow³osy pies na nastêpny dzieñ po wpi-
sie mo¿e siê staæ krótkow³osym, a przecie¿

PASZPORTY � ZBYT TRUDNE DLA
LEKARZY WETERYNARII

zadañ p³atnych z bud¿etu pañstwa, a wykonywanych dzisiaj bezpo�rednio przez wyznaczonych wolno praktykuj¹cych lekarzy
weterynarii.

Zwa¿ywszy konieczno�æ utrzymania w³a�ciwego stanu epizootycznego pañstwa w zakresie chorób zaka�nych byd³a i maj¹c na
wzglêdzie aspekty gospodarcze  zwi¹zane z mo¿liwo�ci¹ wystêpowania i szerzenia siê wy¿ej wymienionych chorób wykonywanie
badañ monitoringowych jest bezwzglêdnie potrzebne. W obecnej sytuacji jest to mo¿liwe jedynie przez wyznaczonych przez
powiatowych lekarzy weterynarii wolno praktykuj¹cych lekarzy weterynarii.

Niezadowolenie wolno praktykuj¹cych  lekarzy weterynarii, w wiêkszo�ci na terenie �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
wykonuj¹cych dot¹d te zadania zgodnie z wyznaczeniami, budzi przede wszystkim:
1. otrzymywanie zbyt niskiego wynagrodzenia za wykonane zadania
2. przestawianie przez powiatowych lekarzy weterynarii do podpisania wyj¹tkowo niekorzystnej i budz¹cej powa¿ne w¹tpliwo�ci
prawne umowy na czynno�ci wynikaj¹ce z wyznaczenia.

Szczególnie w rejonach górskich, na terenie silnie rozdrobnionego rolnictwa i rozproszenia gospodarstw hodowlanych wyko-
nanie monitoringu przy obecnie proponowanym  wynagrodzeniu jest wysoce nieadekwatne do wysi³ku lekarza weterynarii i czasu,
który jest niezbêdny dla prawid³owego wykonania zadania. Badania monitoringowe mog¹ dzisiaj wykonaæ jedynie wolno prakty-
kuj¹cy lekarze weterynarii w oparciu o zak³ady lecznicze dla zwierz¹t, w których pracuj¹. Forma zawieranych dzisiaj umów z
powiatowymi lekarzami jest kolejnym rozwi¹zaniem, zarówno od strony prawnej, jak i finansowej, wielce niekorzystnym dla
wolno praktykuj¹cych lekarzy weterynarii. Ten stan rzeczy winien siê zmieniæ.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zajê³a stanowisko w tej sprawie w dniu 9 maja 2005 r. Obecny Krajowy Zjazd Lekarzy
Weterynarii powinien wesprzeæ jej dotychczasowe dzia³ania i okre�liæ zadania w tym zakresie  przysz³ej Krajowej Radzie Lekarsko-
Weterynaryjnej.
Je�li bowiem regulacje prawne przecz¹ zdrowemu rozs¹dkowi  lub weryfikuje je negatywnie codzienna praktyka to dla dobra
sprawy nale¿y je tak zmieniæ.

Andrzej Alweil

Czy sami potrafimy dbaæ o materialne podstawy naszego bytu?
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czip lub tatua¿ pozwalaj¹ go skutecznie zi-
dentyfikowaæ.
3. Podpis lekarza weterynarii upowa¿nio-
nego do wydawania paszportów to rubryka
zawarta w �zwrotce�, a nieobecna w pasz-
porcie. Tutaj czêsto kole¿anki i koledzy na-
ra¿aj¹ siê na pos¹dzenie o wykroczenie
równoznaczne z oszustwem. Fa³szowanie
podpisu osoby upowa¿nionej, u¿ywanie
nie swojej piecz¹tki, to ju¿ nie drobne nie-
doci¹gniêcie czy pomy³ka, to niestety pod-
legaj¹ce karze wykroczenie. Swoj¹ drog¹
nie rozumiem, dlaczego w niektórych wie-
loosobowych zak³adach leczniczych dla
zwierz¹t (bez wzglêdu na to czy lekarz jest
w³a�cicielem, czy zatrudnionym) nie wszy-
scy lekarze s¹ upowa¿nieni. Taki wniosek
do Rady ani nic nie kosztuje, ani nie jest
zbyt skomplikowan¹ procedur¹, a ju¿ na
pewno nie jest niebezpieczny, jak chocia¿by
oszustwo!

4. Brak wype³nienia rubryki z dat¹ uro-
dzenia, dat¹ implantacji mikroczipa, okre-
�leniem p³ci, uwa¿am za drobn¹ niestaran-
no�æ wymagaj¹c¹ zwrócenia uwagi, a nie
dyskwalifikuj¹c¹ sprawcê chyba, ¿e kto�
robi to notorycznie.
5. Umiejscowienie mikroczipa zosta³o
okre�lone w instrukcji w sposób wyra�ny:
�w po³owie d³ugo�ci szyi, po lewej jej stro-
nie�, Dlatego wpisywanie miejsca podania
mikroczipa miêdzy ³opatkami, na karku, za
³opatk¹ itp. jest nieprawid³owe. A sta³e
okre�lenie po lewej stronie �szyji�, uwa¿am
za kompromitacjê.
6. Rasa zwierzêcia to te¿ rubryka pe³na
niespodziewanych i dramatycznych zwro-
tów, zaskoczeñ, �mieszno�ci i kompromita-
cji. Ogromna liczba ras zwierz¹t powoduje,
to, ¿e nie jeste�my w stanie znaæ ich wszyst-
kich. Ale po to istniej¹ atlasy ras, metryki,
rodowody. Ba, mo¿na nawet zapytaæ w³a-

�ciciela. To mniejszy wstyd ni¿ pope³niæ
kompromituj¹cy b³¹d. Shitz-tzu, York shir
terier, Shit-tzu, Yorksihre terier, Cocer spa-
niel, Siberian huky, Jack Russem Terier,
Malinos, Erdelterier, West Hayland terier,
Syberian Husky.
7. Pamiêtaæ nale¿y tak¿e, ¿e lekarz sk³ada-
j¹cy wniosek o wpis na listê lekarzy upo-
wa¿nionych o�wiadcza m.in., ¿e �posiadam
czytnik mikroczipów spe³niaj¹cy normy
ISO� oraz zgodnie z instrukcj¹ przed wy-
stawieniem paszportu , oraz przed ka¿dym
nowym wpisem do paszportu nale¿y doko-
naæ weryfikacji i identyfikacji zwierzêcia
poprzez odczytanie tatua¿u lub odczytanie
czytnikiem elektronicznym nr mikroczipa.

Czy ra¿¹ca niestaranno�æ w wystawia-
niu paszportów, nieprzestrzeganie norm
ustalonych przez samorz¹d i niespe³nienie
wymogów ustawy bêd¹ karane i w jaki spo-
sób zadecyduje Okrêgowa Rada.

Jak wskazuje nazwa, komisja by³a po-
wo³ana na okre�lony czas tytu³em próby
(kadencja Rady 2001 � 2005). Widocznie
zda³a egzamin, bo na posiedzeniu Okrêgo-
wej Rady w dn. 13 maja br. zaskoczy³y mnie
(w sensie pozytywnym) s³owa prezesa, dr.
M. Konopy proponuj¹cego utrzymanie tej
komisji w bie¿¹cej kadencji (2005 � 2009)
�skoro emeryci chc¹ dzia³aæ to nie przeszka-
dzajmy im�. Rada podjê³a odpowiedni¹
uchwa³ê i mamy ponownie Komisjê Nad-
zwyczajn¹ ds. Emerytów i Rencistów �l¹-
skiej Izby.

Na posiedzeniu Rady w dn. 8 czerwca
br. powo³ano sk³ad osobowy komisji: prze-
wodnicz¹cy � dr Zdzis³aw  Sikora (Zawier-
cie), cz³onkowie � lek wet. Mieczys³aw
Caban (Kroczyce), lek wet. Karol Piwowa-
rek (Tarnowskie Góry), lek wet. Andrzej

Szlichta (Czêstochowa) � wszyscy byli
cz³onkami komisji uprzednio. Nowymi
cz³onkami zostali: dr Aleksander Pendzich
(Ruda �l¹ska), lek wet. Stanis³aw Pytlowa-
ny (Jaworze �l.), dr Bogdan Wita³a (Kato-
wice).

W dniu 7 lipca br. odby³o siê pierwsze
posiedzenie komisji po�wiêcone sprawom
organizacyjnym i regulaminowym. Posta-
nowiono kontynuowaæ dzia³ania maj¹ce na
celu integrowanie naszego �rodowiska. Po-
niewa¿ kol. kol. z Regionu Podbeskidzia na
spotkaniu w Wi�le w dn. 03. 06.2005 r.
podjêli decyzjê o organizacji ko³a, nale¿y im
pomóc w tych dzia³aniach. Kol. Wita³a i
Pendzich zostali zobligowani do �rozrusza-
nia� regionu katowickiego. A nó¿ siê uda.

Postanowiono wzorem lat ubieg³ych
zorganizowaæ w dn. 24 wrze�nia 2005 r. w

Katowicach spotkanie emerytów i renci-
stów z terenu obecnego woj. �l¹skiego. Bê-
dzie to ju¿ trzecie spotkanie. Czy uda siê?
Zobaczymy.

Chcemy, aby emeryci i renci�ci czuli siê
pe³noprawnymi cz³onkami naszej korpora-
cji, aby uczestniczyli w ¿yciu naszej Izby,
nie tracili kontaktu z zawodem, mimo wie-
ku i uszczerbku zdrowia.

Nie traæmy kontaktu z zawodem, które-
mu po�wiêcili�my ca³e ¿ycie. A spotkania
kole¿eñskie te¿ s¹ ca³kiem przyjemne.

Czy uda siê komisji zrealizowaæ plany?
Zobaczymy  �w praniu�.

Zale¿y to nie tylko od Komisji, ale rów-
nie¿ chêci udzia³u naszych Kole¿anek i  Ko-
legów Emerytów i Rencistów.

Namawiamy i zapraszamy.

KOMISJA  NADZWYCZAJNA
DS.  EMERYTÓW  PODEJMUJE DZIA£ANIE

Andrzej Szlichta

Nie tracimy kontaktu z zawodem.
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Z PRAC KOMISJI

KOMISJA ETYKI POWO£ANA

Nowa Okrêgowa Rada �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej
na posiedzeniu w dniu 13 maja br. powo³a³a now¹ Komisjê Etyki,
Deontologii i Historii Zawodu w sk³adzie: przewodnicz¹cy � An-
drzej Szlichta (Czêstochowa), sekretarz � Janusz Gutmañski (Lu-
bliniec), cz³onkowie � Roman Piotrkowski (Mstów), Karol Piwo-
warek (Tarnowskie Góry), Jordan Zawadzki (Zawiercie).

W wy¿ej przedstawionym sk³adzie znajduj¹ siê lekarze wetery-
narii wolnej praktyki, inspekcji weterynaryjnej i emeryci, tak wiêc
ka¿da grupa zawodowa jest reprezentowana.

Komisja jako cia³o doradcze Rady ma miêdzy innymi wydawaæ
opinie (zajmowaæ stanowisko) czy w przypadkach skarg, za¿aleñ,
itp. nast¹pi³o naruszenie zasad etyki i deontologii weterynaryjnej.
Mamy nadziejê, ¿e takich sytuacji bêdzie znikoma ilo�æ.

Apelujemy do kole¿anek i kolegów o przestrzeganie zasad za-
wartych w Kodeksie Etyki i Deontologii Weterynaryjnej, uchwalo-
nym  na V Krajowym Zje�dzie Lekarzy Weterynarii w Poznaniu w
2001 roku. Pamiêtajmy zawsze o tych zasadach i naszym przyrze-
czeniu lekarskim.

Zawód nasz prze¿ywa trudny okres. Stracili�my wiele w oczach

Posiedzenie Komisji Etyki - Katowice 23.05.2005 r.
Od lewej: K. Piwowarek, J. Zawadzki, J. Gutmarski,
R. Piotrowski, A. Szlichta

Andrzej Szlichta

T r z e c i
czerwca 2005 r.
Wis³a � Jawor-
nik.
 O�rodek Wy-
poczynkowo�
S z k o l e n i o w y
Krajowej Rady
Lekarsko�Wete-
rynaryjnej.
Podobnie jak w
roku ubieg³ym

(powoli staje siê to tradycj¹), zje¿d¿aj¹ siê lekarze weterynarii �
emeryci z terenu by³ego woj. bielskiego. Ale nie tylko, bo przyby-
li równie¿ sympatycy Podbeskidzia z innych terenów. Trzeba
przyznaæ, ze aura by³a ³askawa dla emerytów - s³oneczko, ciep³o,
podobnie jak w ubieg³ym roku. Radosne powitania i weso³e roz-

EMERYCI  PODBESKIDZIA  W  WI�LE

naszego spo³eczeñstwa. Trzeba przyznaæ, ¿e niejednokrotnie nasze
postêpowanie i wypowiedzi da³y powód massmediom do nadmier-
nego ich zainteresowania siê nasz¹ bran¿¹. Publikowanie niespraw-
dzonych wiadomo�ci (gdzie etyka dziennikarska?) rzuci³o cieñ na
nasz zawód. Wyprostowaæ z³e informacje jest bardzo trudno. Sta-
rajmy siê postêpowaæ solidnie, przyja�nie w stosunku do pacjenta i
jego w³a�ciciela, godnie, a unikniemy wielu stresów i pomówieñ.
Po prostu bêdzie siê nam spokojniej pracowa³o.

Warto równie¿ pamiêtaæ o atmosferze wewn¹trz naszego �ro-
dowiska.
Tendencje separatystyczne � po co  Izba, my jeste�my lepsi, itp.
stwierdzenia, indywidualne ambicje niektórych �przywódców�,
niepotrzebne napiêcia miêdzy lekarzami wolnej praktyki a lekarza-
mi inspekcji, podsycane przez niektórych kolegów powoduj¹ dez-
integracjê �rodowiska, wtedy kiedy powinni�my �zewrzeæ szere-
gi�, aby broniæ siê przed atakami nam nieprzychylnych. Pomy�lmy
o tych sprawach. Niestety weterynaria nie jest �pêpkiem �wiata�.
Pamiêtajmy równie¿ o tym. Swoj¹ postaw¹ pracujemy na ocenê
naszego zawodu.

Komisja nie bêdzie zmartwiona je¿eli nie bêdzie spraw do roz-
patrywania. To nie bêdzie nasze lenistwo. Zajmiemy siê innymi
zagadnieniami, np. histori¹ Izby, zawodu.

Oby tak by³o przez ca³¹ kadencjê.
PS.
W programie VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii � Toruñ
17 � 19 czerwca 2005 r. znajdowa³ siê punkt dotycz¹cy uchwalenia
znowelizowanego Kodeksu  etyki i deontologii weterynaryjnej. De-
legaci uznali, i¿ nie odby³a siê szeroka dyskusja nad projektem
kodeksu � wiêc nie mo¿e byæ uchwalony. Nast¹pi to na nastêpnym
Krajowym Zje�dzie, po uzyskaniu opinii cz³onków naszej korpora-
cji. Tak wiêc obecny kodeks bêdzie obowi¹zywa³ jeszcze dwa a
mo¿e cztery lata. Prawdopodobnie projekt nowego kodeksu uka¿e
siê w �¯yciu Weterynaryjnym� - trudno przewidzieæ w jakim termi-
nie. Apelujemy o zapoznanie siê z nim i podzielenie siê swoimi
uwagami.

Swoj¹ postaw¹ pracujemy na ocenê naszego zawodu.

mowy ko³o �Puchatka� trwa³y do wezwania do �wietlicy przez
g³ównego organizatora � Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Bielsku�Bia³ej, lek. wet. Daniela Wierzbinkê.
Kole¿anki i koledzy zasiad³szy przy piêknie i smakowicie przy-
gotowanym przez p. Ma³gosiê � szefow¹ o�rodka � poczêstunku
wys³uchali s³ów powitania kol. Wierzbinki, który podkre�li³, i¿ to
spotkanie odbywa siê pod patronatem �l¹skiej Izby Lekarsko�
Weterynaryj-
nej i ma na celu
nie tylko towa-
rzyskie spo-
tkanie, ale rów-
nie¿ powo³anie
Ko³a (Klubu)
E m e r y t ó w ,
który podj¹³
trud organizacji

Andrzej Szlichta
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nastêpnych, ró¿nego typu spotkañ.
Do podjêcia takiej inicjatywy zachêcali równie¿ obecni na

spotkaniu przedstawiciele Komisji Nadzwyczajnej ds. Emerytów
i Rencistów �l¹skiej Izby � lek. wet. Andrzej Szlichta i lek. wet.
Karol Piwowarek. W trakcie dyskusji (i konsumpcji), postano-
wiono powo³aæ ko³o � nazwa zostanie okre�lona w trybie robo-
czym. �Szefem� zosta³ lek. wet. Stanis³aw Pytlowany, którego
równie¿ zaproponowano jako przedstawiciela Podbeskidzia w
Komisji Nadzwyczajnej ds. Emerytów i Rencistów. Jak widaæ
czê�æ oficjalna zakoñczy³a siê sukcesem. Teraz pozostaje dzia³aæ.

Pozosta³a czê�æ spotkania to typowe kameralne rozmowy
kole¿anek i kolegów z opowie�ciami z ¿ycia, pracy, studiów, itp.
Kol. Jurek Wieczorek, z nieod³¹cznym wahade³kiem dzieli³ siê

swoj¹ wiedz¹ �tajemn¹�, a prezes �l¹skiej Izby dr Micha³ Konopa
odpowiada³ na pytania (wiadomo dotycz¹ce weterynarii) zada-
wane przez uczestników spotkania.

Czas przy stole, a nastêpnie przy ognisku, kie³baskach i piw-
ku szybko mija³. Czê�æ uczestników wróci³a w �domowe piele-
sze�, wytrwalsi pozostali na nocleg i �nocne Polaków rozmowy�.
Wszystko co dobre te¿ siê koñczy, tak i spotkanie emerytów z
Podbeskidzia.
Do zobaczenia na nastêpnym spotkaniu.

W imieniu komisji zapraszamy na kolejne, doroczne spotkanie
emerytów z terenu woj. �l¹skiego w Katowicach (wrzesieñ/pa�-
dziernik br.)

KOLE¯ANKI I KOLEDZY!
W lipcu br. do Biura �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wp³yn¹³ z Powiatowego Inspektoratu w £odzi apel z pro�b¹ o

pomoc dla pokrzywdzonego przez los lekarza weterynarii, którego tre�æ cytujemy poni¿ej.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w £odzi
91-087 £ód�, ul. Wapienna 15
tel. 640-70-60, fax 650-08-33

APEL

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w £odzi zwracaj¹ siê z serdeczn¹ pro�b¹ do Kolegów Lekarzy i Wszyst-
kich Ludzi Dobrej Woli w ca³ym kraju o do³¹czenie do akcji pomocy naszemu koledze lekarzowi weterynarii Miros³awowi
Chalczyñskiemu w sfinansowaniu kolejnej operacji d³oni.

Doktor Miros³aw Chalczyñski w pa�dzierniku 2003 r. uleg³ gro�nemu wypadkowi, podczas którego pi³a poprzecina³a mu miê�nie,
�ciêgna i nerwy lewej d³oni. Przeszed³ 6 operacji, które niestety nie powiod³y siê. Rêka nadal jest niesprawna. Pojawi³a siê szansa
na przywrócenie ca³kowitej sprawno�ci w klinice w Warszawie. Niestety, jest to klinika prywatna, a koszt leczenia wyliczono na
kwotê 25.000 z³. Naszego Kolegi nie staæ na tak¹ kwotê. £ódzka Weterynaryjna Izba Lekarska otworzy³a specjalne konto, na które
mo¿na wp³acaæ dobrowolne kwoty z przeznaczeniem na pomoc w sfinansowaniu nastêpnych operacji.

Mamy nadziejê, ¿e jak zwykle w takiej potrzebie nasza zawodowa solidarno�æ i wielkie, ludzkie serca nie pozwol¹ nam zostawiæ
Kolegi bez pomocy. Ka¿da, nawet najmniejsza kwota stanowi nadziejê.

Licz¹c na ¿yczliwo�æ i zrozumienie, z góry serdecznie dziêkujemy.
Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w £odzi

Konto bankowe:

KREDYT BANK S.A. II Oddzia³ w £odzi
£ódzka Izba Lek.-Wet.
£ód�, ul. Proletariacka 2/6
72 1500 1546 1215 4005 5601 0000

Podpisa³:
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Lek. wet. Jacek Tyrankiewicz
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Uchwa³a Nr 5/2005/IV
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r.

W sprawie zmiany uchwa³y nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie oznakowania zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t (Dz.U. z 2004 r., Nr 11 poz.
95) uchwala siê, co nastêpuje:

§1
W uchwale nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie oznaczenia zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dodaje siê §1a w brzmieniu:
1. Tablica, o której mowa w §1 pkt.1, powinna mieæ kszta³t kwadratu o wymiarach 66x66 cm oraz na bia³ym tle graficzny
stylizowany w¹¿, literê V i napis �lekarz weterynarii�.
2. Graficzny wzór tablicy stanowi za³¹cznik do uchwa³y.

§2
Zobowi¹zuje siê prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do opublikowania jednolitego tekstu uchwa³y Nr 80/2004/III w
�¯yciu Weterynaryjnym�.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Za³¹cznik do uchwa³y Nr 5/2005/IV

1. Za³¹cznik zawiera wzór tablicy, o której mowa w §1 pkt. 2
2. Graficzny wzór tablicy:
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SPROSTOWANIE
W numerze 44 Biuletynu do mojego tekstu pt. �Jaka bêdziesz Rado?� str. 16 i 17 wkrad³ siê b³¹d.
A mianowicie: dr Zbigniew Blimke nie jest delegatem na VI Krajowy Zjazd, natomiast zginê³o nazwisko Andrzeja Alweila, który
zosta³ po raz drugi wybrany delegatem na Krajowy Zjazd. Obu Kolegów � Zbyszka i Andrzeja przepraszam za zaistnia³¹ sytuacjê.

Andrzej Szlichta

APEL
Apelujemy do Kole¿anek i Kolegów o dokonywanie wp³at sk³adek cz³onkowskich oraz op³at za
wpis do ewidencji zak³adu leczniczego dla zwierz¹t za po�rednictwem przelewów bankowych na
rachunek bankowy �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach, ING Bank �l¹ski,
numer 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387.
W zdecydowany sposób u³atwi to wspó³pracê Kole¿anek i Kolegów z Izb¹, jak równie¿ uspraw-
ni pracê Biura.(red)

OG£OSZENIA!
JEST PRACA DLA LEKARZY WETERYNARII!

Przyjmê na sta¿ i do pracy:

Lecznica dla Zwierz¹t
Mys³owice
ul. E. Plater 6
tel. 032 - 2225867, 0501955017

Lecznica dla Zwierz¹t
41-400 Mys³owice
ul. Górnicza 18
tel. 032 - 22 22 962

Lecznica Weterynaryjna S.C. 
40-163 Katowice 
ul. Ordona 7 tel. 25 81 599

Lecznica dla Zwierz¹t S.C.
41-800 Zabrze
ul. Szczê�æ Bo¿e 23

Zatrudniê absolwenta/tkê na sta¿. tel. 271 19 95

Przyjmê do pracy lekarza weterynarii
z co najmniej rocznym sta¿em (mo¿e byæ emeryt),
miejsce pracy - Tychy
od kwietnia lub maja 2005
tel. 0 604 49 37 87

Lecznica Weterynaryjna
41-200 Sosnowiec
ul. Zamkowa 8a
tel. 266 12 88

Lecznica dla Zwierz¹t �Terier�
Sosnowiec, ul. Gospodarcza 32
tel. 291 17 58
Przyjmê od zaraz lekarza i technika weterynarii!!  
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Zaczynam relacjê od zakoñczenia imprezy, która odby³a siê
11 wrze�nia w Brennej, ale parafrazuj¹c premierowskie powie-
dzenia �prawdziwego organizatora poznaæ nie tylko po tym jak
zaczyna, ale i jak koñczy�. Tym razem przyznajê, ¿e wiêkszo�æ
¿egnaj¹cych nas osób, bez fa³szywej skromno�ci po prostu, chwa-
li³a organizatorów. Pomys³ Janusza Æwika z  Laboratorium Der-
maPharm i zorganizowanie ju¿ drugiego �Rodzinnego spotkania
plenerowego z dr Seidlem�, okaza³o siê pomys³em trafionym.
Tym razem w o�rodku wczasowo � kolonijnym �Hucu³� pani
Violetty Iskrzyckiej, Janusz Æwik przy wspó³udziale Stanis³awa
Zdzis³awa Jadczaka z czêstochowskiej hurtowni �Wetfarm�, oraz
reprezentantów �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej w oso-
bach pañ z biura, czyli Madzi i Marty oraz wiceprezesa, wyko-
rzystuj¹c finansowe �rodki w³asne i sponsorskie, zaprosili leka-
rzy weterynarii wraz z rodzinami na spotkanie plenerowe. Pomo-
gli nam sponsorzy z hurtowni �Eskulap� Miros³awa Furyka i
Jerzego Mat³osza z Gliwic, �Solwet� z Bielska � Bia³ej, firm far-
maceutycznych �Vet Trade� z Wojciechem Pal¹, �Biowet Pu³a-
wy� z Dariuszem Krasoniem oraz �aniMedika� z Alicj¹ Chojnac-
k¹.

Atrakcji nie zabrak³o. Jazda konna zarówno na miejscu jak i w
terenie cieszy³a siê takim wziêciem, ¿e trudno by³o (koniom) spro-
staæ oczekiwaniu wszystkich chêtnych. Konkurs plastyczny dla
dzieci odkry³ wiele talentów i pozwoli³ podziwiaæ naprawdê piêk-
ne dzie³a dzieci w wieku dwóch do piêtnastu lat. Rzut podkow¹
do celu by³ konkurencj¹ trudn¹, o czym przekona³em siê osobi�cie
i z uznaniem patrzy³em na lepszych precyzyjnie wykonuj¹cych
rzuty. Gry boiskowe, konkurs rzutu lotkami do �krów� �aniMedi-
ki� pozwala³y skutecznie likwidowaæ nadmiar kalorii. A by³o, co
likwidowaæ gdy¿ nasza gospodyni, co rusz podawa³a, a to ko³acz,
a to wyroby w postaci kaszanki, pasztetu, salcesonu, potem kwa-

DRUGIE PLENEROWE SPOTKANIE Z DR. SEIDLEM

�nicê i miêso i znowu wyroby garma¿erki miêsnej, a do tego kie³-
baski w³asnorêcznie pieczone na ogniu przez uczestników.
Wszystkie te cuda kuchni mo¿na by³o popiæ napojami owocowy-
mi, kaw¹, herbat¹, a tak¿e napojem z szyszek chmielu. Aby prze-
rwaæ za¿arte dyskusje i na chwilê pozwoliæ rozkoszowaæ siê sma-
kiem podawanych potraw, przygrywa³a nam góralska miejscowa
kapela z tradycyjnymi góralskimi instrumentami (tr¹bka, flet,
akordeon). Spacer po piêknej, górzystej okolicy, zaspokoiæ móg³
potrzebê aktywnego wypoczynku dla mniej zaawansowanych
konkurencjami wyczynowymi.

M³odsze kole¿anki i koledzy mogli na w³asne oczy poznaæ
�starych repów weterynarii�, a �stare repy� mog³y powspominaæ
swoje pocz¹tki w zawodzie. Szczególnym przypadkiem spotka-
nia godnego odnotowania by³o kuriozalne spotkanie córki kolegi
Jana Skrzypca z przyby³ym z Kanady synem Paw³a Siemaszkie-
wicza. Niby nic dziwnego, ale tych dwoje m³odych ludzi zupe³nie
przypadkowo pozna³o siê na dyskotece, gdzie dopiero po dobrej
chwili zorientowali siê, ¿e ich ojcowie to serdeczni koledzy ze
studiów. Ot przewrotno�æ losu.

Spotkanie zaszczyci³o swoj¹ obecno�ci¹ 208 osób wliczaj¹c
w to najm³odsze dzieci, rodziny i przyjació³ lekarzy. Fakt ten
w³asnorêcznie odnotowa³a Ania z �Eskulapa� i Madzia z Mart¹ z
naszej Izby. Nie o ilo�æ jednak tu chodzi. Zawsze powtarzam, ¿e
zbyt ma³o mamy okazji by siê poznawaæ, wymieniaæ pogl¹dy,
wiedzê i nowe kawa³y, co te¿ jest sposobem na relaks i odpoczy-
nek.

Do zobaczenia za rok a ciekawe szczegó³y mo¿na zobaczyæ
na naszej stronie internetowej ( www.izbawetkatowice.pl), gdzie
postaram siê zaprezentowaæ dokumentacjê fotograficzn¹ ze spo-
tkania w Brennej

NASZE SPRAWY

Czy mo¿na sobie ¿yczyæ czego� milszego ni¿ zadowolone, u�miechniête twarze
¿egnaj¹cych siê uczestników spotkania z obietnic¹ i chêci¹ powrotu za rok?

Andrzej Alweil

Wiêc jednak. Zdecydowa³em siê napisaæ.
Zrobi³em to dziêki namowom kolegów z Klubu Seniora. Wszyscy
s¹ oczywi�cie o kilkana�cie lat m³odsi ode mnie. Wiêc nic dziwne-
go, ¿e nie prze¿ywali tego, co ja. Tego straszliwego okresu niewoli!
Wyobra�cie sobie te okrutne siedem miesiêcy plus jeden dzieñ w
takich warunkach! Razem dwie�cie piêtna�cie dni!!!

A oto ociekaj¹ce rzewnymi ³zami szczegó³y: ̄ adnej korespon-
dencji! Ani jednej pocztówki, ani listu. W ogóle niemo¿no�æ napi-
sania choæby jednego s³owa! Wy¿ywienie: Czy mo¿ecie wyobraziæ
sobie te dni, tygodnie, miesi¹ce � bez jednej kromki chleba? Oczy-
wi�cie nie by³o te¿ mowy o choæby najmniejszym kawa³ku miêsa
czy plasterku wêdliny! Alkohol? Ani kropelki! Za ca³e je-
dzenie w pierwszych dniach s³u¿y³o mi s³odkawe mleko, a w pó�-
niejszych miesi¹cach zagêszczone jak¹� niewielk¹ drobin¹ rozgoto-

NIEWOLA (?)

Dr Miros³aw Ku�nicki

Okrutne siedem miesiêcy.

wanej kaszy, czy jakiej� jarzyny. Z g³odu czêsto nie mog³em siê
wstrzymaæ od przera�liwego krzyku i nie wstydzê siê przyznaæ � od
gorzkich ³ez.

To trzeba sprawiedliwie powiedzieæ, ¿e jedzenie, (choæ niezbyt
smaczne) mia³o bardzo mi³e opakowanie! Lubiê je do tej pory. Z
butelkami w³¹cznie�
No i warunki zewnêtrzne: Za ca³e ubranie dali mi jak¹� mizern¹
koszulinê, zamiast porz¹dnej bielizny jaki� najczê�ciej wilgotny
kawa³ p³ótna� Nie by³o ani skarpet, ani nawet onuc� Nie paso-
wa³y ¿adne trzewiki czy choæby gumowe buty z cholewami� Nie
dziwcie siê zatem, ¿e w takich warunkach czêste by³y pe³ne ³ez i
rozpaczliwych ³kañ, nieprzespane noce.

A jak na to wszystko reagowa³o otoczenie? Ot, pob³a¿liwe
u�miechy, jakie� uciszanie, jakie� niesmaczne ¿arty lub przechodze-
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Zerwane �ciêgno Achillesa i poopera-
cyjne gipsowanie nogi od palców a¿ prawie
po pachwinê ogranicza³o moj¹ przestrzeñ
spacerow¹ do 40 metrów kwadratowych
mieszkania. To z kolei spowodowa³o przy-
p³yw wspomnieñ sprzed ponad pó³ wieku o
podobnym unieruchomieniu mnie, ale o
jak¿e wiêkszym ciê¿arze gatunkowym!

By³ lipiec 1947 roku, ponad dwa lata od
zakoñczenia II wojny �wiatowej. A tymcza-
sem my, �zaplute kar³y reakcji�, czyli oko³o
3000 ¿o³nierzy Armii Krajowej, internowa-
ni w spec³agrze nr 179 dla polskich ofice-
rów AK Riazañ-Diagilewo siedzieli�my
bezczynnie z widmem krwawego Katania
nad g³owami.

Bez przerwy niedo¿ywieni, zdespero-
wani brakiem nadziei na rych³e uwolnienie
rozpoczêli�my protestacyjn¹ g³odówkê.
G³odowa³  jak jeden m¹¿ ca³y obóz - wszy-
scy oficerowie i szeregowi. I mimo dra-
stycznych prób z³amania nas (wywózka ge-
nera³ów, zamkniêcie w karcerze kilku pro-
wodyrów) g³odowali�my 11 dni. W efek-
cie, choæ nie oby³o siê bez dwóch czy trzech
ofiar �mierci s³abszych fizycznie kolegów,
odnie�li�my zwyciêstwo.

Po paru tygodniach zaczê³o siê odsy³a-
nie nas partiami do kraju. Grupa, w której
siê znalaz³em, przyjecha³a w koñcu pa�-
dziernika 1947 roku � po kilku tygodniach
wêdrówki przez zniszczony kraj � do Brze-
�cia nad Bugiem -  równie¿ do obozu, ale
ju¿ z widocznymi oznakami bliskiej wolno-
�ci. �Zorganizowali�my� kilka ziemniaków,
które � z braku naczyñ � postanowili�my
upiec na ognisku. Struga³em drobne szcza-
py drewienek. I robi³em to widaæ nieostro¿-
nie, bo w pewnym momencie nó¿ ze�lizn¹³
siê i uderzy³ mnie bole�nie w wiêzad³o po-

SZCZÊ�LIWY POWRÓT Z KOMPLIKACJAMI
OBOZOWE WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

ni¿ej rzepki. Choæ nie wygl¹da³o to bardzo
gro�nie, pop³ynê³a krew, wieczorem zaczê-
³y mn¹ wstrz¹saæ gor¹czkowe dreszcze, a
rano poci³em siê chory. W³a�ciwie powinie-
nem zg³osiæ siê na izbê chorych. Ale prze-
cie¿ lada moment mog³o nadej�æ polecenie
³adowania siê do wagonów ewakuacyj-
nych. I co wtedy? Musia³bym zostaæ, ska-
zany na niepewny los, a tego chcia³em unik-
n¹æ za wszelk¹ cenê!

Lekarz � polski oficer, wspó³wiêzieñ �
zaopatrzy³ ranê, za³o¿y³ opatrunek, obwi¹-
za³ kolano, da³ jakie� proszki i zaleci³ jak
najmniej ruchu. Twardo przestrzega³em
jego wskazówek. Noga bola³a, ale gor¹czka
jakby siê trochê zmniejszy³a. Wreszcie, po
trzech dniach oczekiwania sowieci zapako-
wali nas do bydlêcych wagonów, z obu
stron otwartych, bez pilnuj¹cych nas boj-
ców i ruszyli�my w stronê wolno�ci. W
stronê Polski!! Jak siê okaza³o jechali�my
do Bia³ej Podlaskiej. W wagonach koledzy
�cisnêli siê przy drzwiach, aby podziwiaæ
mijan¹ okolicê, wolny kraj, wolnych ludzi.
W pewnym momencie poci¹g zadudni³ na
mostku przerzuconym nad jak¹� rzeczk¹.
Choæ nie by³o tam ¿adnego znaku, który� z
kolegów widocznie uzna³, ¿e to granica i
dr¿¹cym g³osem zaintonowa³: �Nie rzucim
ziemi sk¹d nasz ród�. Bez ¿adnej komendy
podchwycili to inni, a za nimi i s¹siednie
wagony� Wnet ca³y poci¹g ca³y sk³ad
�eszelonu� rozbrzmiewa³ chóralnym hym-
nem Konopnickiej - �polski my naród, pol-
ski lud! Królewski szczep piastowy!��

Ja � unieruchomiony zabanda¿owanym
kolanem i jeszcze os³abiony gor¹czk¹, le¿¹c
miêdzy nogami stoj¹cych przy drzwiach
przyjació³, widz¹c nareszcie polsk¹ ziemiê,
�piewa³em ze wszystkimi, choæ � przyznam

� niemêskie ³zy �ciska³y gard³o� �nie
damy by nas gnêbi³ wróg!�� Pie�ñ uci-
ch³a, koledzy wzruszeni rado�nie brali siê
w ramiona. Jeste�my w Polsce!!! Co jaki�
czas s³ychaæ by³o zdumione okrzyki: �Pa-
trzcie, dziewczyny na rowerach, Ooo! W
polu ludzie!... Nikt ich nie pilnuje!�...

W Bia³ej Podlaskiej, nie wiedz¹c, czy
nasi bliscy mieszkaj¹ jeszcze pod dawnymi
adresami (wszak w Riazaniu byli�my po-
zbawieni przez ponad trzy lata jakiejkol-
wiek korespondencji) dali�my sobie namia-
ry na ewentualne kontakty. Koledzy odtran-
sportowali mnie do miejscowego szpitala, a
sami zg³osili siê do Pañstwowego Urzêdu
Repatriacyjnego. W szpitalu by³o mi jak w
raju. Personel � pocz¹wszy od lekarzy, któ-
rzy wizytowali mnie jakby czê�ciej ni¿ in-
nych chorych, poprzez pielêgniarki (szcze-
gólnie te m³odsze) stawiaj¹ce siê na ka¿de
moje wezwanie, a¿ po kucharki i salowe
opychaj¹ce mnie, chudzinê, ró¿nymi sma-
ko³ykami z nieograniczon¹ ilo�ci¹ tak daw-
niej upragnionego chleba na czele!. Nic za-
tem dziwnego, ¿e po trzech dniach by³em
zdrowy jak ryba. Jeszcze wizyta w PUR �
ze, gdzie mnie obfotografowano i wrêczo-
no za�wiadczenie (patrz zdjêcie) z mo¿li-
wo�ci¹ darmowego przejazdu pañstwowy-
mi kolejami do miejsca zamieszkania.

I na tym w³a�ciwie móg³bym zakoñ-
czyæ wspomnienie o tytu³owym �powrocie
z komplikacjami�. Dodam tylko, ¿e mimo
przemo¿nej chêci ujrzenia swoich bliskich
� rodziców, rodzeñstwa, przyjació³ � posta-
nowi³em wst¹piæ w Warszawie na uniwer-
sytet i na weterynaryjnym wydziale rozpo-
znaæ warunki, na jakich móg³bym kontynu-
owaæ swoje studia.
Ale to ju¿ inna historia.

Dr Miros³aw Ku�nicki

nie nad tym wszystkim do porz¹dku dzien-
nego. �No, przecie¿ mu to przejdzie�� I
tak mija³y dnie i noce, tygodnie, miesi¹ce�

A¿ wreszcie nadszed³ dzieñ wyzwole-

nia! Legiony Józefa Pi³sudskiego wkroczy-
³y na tereny tak d³ugo przez okupanta zajête.
Dzieñ ten u�wiêci³em wielkim krzykiem
(tym razem krzykiem rado�ci).

Dzieñ jedenastego listopada og³oszono
�wiêtem pañstwowym, �WIÊTEM NIE-
PODLEG£O�CI!!! Skoñczy³a siê moja
d³uga niewola � trwaj¹ca od urodzenia, czy-
li od dziesi¹tego kwietnia 1918 roku do 11
listopada!
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SYLWETKA

Ryszard Babczyñ-
ski urodzi³ siê 21
marca 1939 roku w
Miko³owie, w ro-
dzinie rzemie�lni-
czej. Szko³ê pod-
stawow¹ i �redni¹
ukoñczy³ w ro-
dzinnym mie�cie.
Dyplom lekarza
weterynarii uzy-

ska³ w 1965 roku w Wy¿szej Szkole Rolni-
czej we Wroc³awiu. Wstêpny sta¿ pracy
odby³ na terenie województwa opolskiego.
1 lipca 1966 roku rozpocz¹³ pracê w leczni-
cy zwierz¹t w Paw³owicach �l¹skich na sta-
nowisku ordynatora, a nastêpnie kierowni-
ka lecznicy.

Pracownicy lecznicy zwierz¹t obs³ugi-
wali teren wybitnie rolniczy o dobrze roz-
winiêtej hodowli zarodowej. Liczne gospo-
darstwa indywidualne by³y pod kontrol¹
u¿ytkowo�ci byd³a i trzody chlewnej Okrê-
gowej Stacji Hodowli Zwierz¹t w Katowi-
cach. O hodowli �wiadcz¹ dane statystycz-
ne z 1970 roku dla powiatu pszczyñskiego:
20 300 sztuk byd³a, 25 000 trzody chlew-
nej, 2 900 koni. Pracy by³o bardzo du¿o,
poniewa¿ w tym okresie by³o bezp³atne le-
czenie du¿ych zwierz¹t. W rejonie dzia³a-
nia, we wsi Studzionka odbywa³y siê s³yn-
ne spêdy hodowlane ja³ówek, knurów, lo-
szek hodowlanych, nad którymi nadzór
mia³ lek. wet. R. Babczyñski.

Od pocz¹tku pracy w Paw³owicach �l¹-
skich lek. wet. Ryszard Babczyñski wpro-
wadzi³ chirurgiê du¿ych zwierz¹t przepro-
wadzaj¹c operacje rumenotomii i ciêæ cesar-
skich u byd³a. Wcze�niej nie przeprowadza-
no ich na terenie powiatu pszczyñskiego.

SYLWETKA LEKARZA WETERYNARII
RYSZARDA BABCZYÑSKIEGO

Lecznica zwierz¹t obs³ugiwa³a gospodar-
stwa indywidualne oraz uspo³ecznione, a w
okresie d³ugotrwa³ej choroby lekarza wete-
rynarii ze stadniny koni Próchna równie¿ 2
gospodarstwa nale¿¹ce do niej, tzn. gospo-
darstwo w Jarz¹bkowicach i Golasowi-
cach. W roku 1969 zosta³ oddany nowy
budynek lecznicy zwierz¹t w Paw³owicach
�l¹skich. Doktor Babczyñski zamieszka³ w
mieszkaniu s³u¿bowym i od tej pory by³
dwadzie�cia cztery godziny na dobê w pra-
cy. Pracy by³o bardzo du¿o i jej efekty by³y
wymierne. W przeprowadzonym w latach
1973-1977 wspó³zawodnictwie miêdzy
lecznicami dotycz¹cym wydajno�ci i estety-
ki zak³adu, przez trzy kolejne lata za³oga z
lek. wet. Ryszardem Babczyñskim zajê³a
pierwsze miejsca, a w nastêpnych 2 i 3 miej-
sce.

Z chwil¹ zamieszkania w Paw³owicach
�l¹skich lek. wet. Ryszard Babczyñski zo-
sta³ wci¹gniêty do pracy spo³eczno-poli-
tycznej. Wst¹pi³ do Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego i zosta³ wybrany pocz¹t-
kowo na prezesa ko³a w Paw³owicach �l¹-
skich, a w momencie powstania gminy pre-
zesem gminnego komitetu. Zosta³ dwukrot-
nie wybrany radnym samorz¹du gminnego.
Pe³ni³ w nim funkcjê zastêpcy przewodni-
cz¹cego Gminnej Rady Narodowej. By³
równie¿ instruktorem powszechnej samo-
obrony. W roku 1978 zosta³ odznaczony
�Za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Weteryna-
ryjnej� oraz z³ot¹ odznak¹ �Zas³u¿ony w
Rozwoju Województwa Katowickiego�. W
1979 roku otrzyma³ Br¹zowy Krzy¿ Zas³u-
gi.

Dzia³alno�æ spo³eczna, samorz¹dowa i
zwi¹zkowa jeszcze przed powstaniem �So-
lidarno�ci� sta³a siê przyczyn¹ jego przenie-

sienia w okresie stanu wojennego do pracy
w Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej w
¯orach. Placówka ta dzia³a³a przy oddziale
rejonowym w ̄ orach rejonowego Zak³adu
Weterynarii w Katowicach. Jej rejonem
dzia³ania by³y powiaty: Rybnik, Pszczyna,
miasto Orzesze, Czechowice-Dziedzice i
gmina Bestwina. �Wyleczony� z dzia³alno-
�ci spo³eczno-politycznej Ryszard Bab-
czyñski po�wiêci³ siê ca³kowicie pracy za-
wodowej.

W roku 1991 oddzia³ terenowy ¯ory
zosta³ rozdzielony na Rybnik i Pszczynê. W
nowo powsta³ym oddziale rejonowym w
Pszczynie doktora Babczyñskiego powo³a-
no na stanowisko Rejonowego Weteryna-
ryjnego Inspektora Sanitarnego. Rejon
dzia³ania tej placówki obejmuje by³y powiat
Pszczyñski, miasto Czechowice-Dziedzice,
Brzeszcze i gminê Bestwina. W tym okresie
nadzorowa³ liczne zak³ady przetwórstwa
miêsnego, rybnego, mleczarskiego oraz go-
spodarstwa rolne w celu prawid³owego po-
zyskiwania i przechowywania mleka.

Oddzia³ rejonowy Wojewódzkiego Za-
k³adu Weterynarii w Katowicach posiada³
dwa zak³ady eksportowe: Zak³ad Przetwór-
stwa Rybnego �Krybex� w Czechowicach-
Dziedzicach, eksportuj¹cy swoje produkty
do Czech i S³owacji i Zak³ad Przetwórstwa
Miêsnego �Henryk Kania� S.A. Pszczyna,
eksportuj¹cy do Rosji. R. Babczyñski nad-
zorowa³ te zak³ady i by³ obecny przy wy-
sy³ce ich produktów na eksport. Jednocze-
�nie pe³ni³ funkcjê pocz¹tkowo zastêpcy
kierownika oddzia³u terenowego w Pszczy-
nie Wojewódzkiego Zak³adu Weterynarii w
Katowicach, a po powstaniu Powiatowego
Inspektoratu w Pszczynie zastêpcy Powia-
towego Lekarza Weterynarii.

M. Lewicka

By³ dwadzie�cia cztery godziny na dobê w pracy.
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W okresie zbli¿aj¹cej siê akcesji do Unii Europejskiej zainspi-
rowa³ w³a�cicieli zak³adów przetwórstwa miêsnego, zak³adów mle-
czarskich oraz wiêkszych gospodarstw rolnych do rekonstrukcji
ich zak³adów. Kiedy Ryszard Baczyñski odchodzi³ na emeryturê 1
kwietnia 2004 roku wiêkszo�æ zak³adów przetwórstwa miêsnego,

mleczarskich oraz du¿ych gospodarstw rolnych spe³nia³o wymogi
Unii Europejskiej.

Przez ca³y okres pracy zawodowej by³ ceniony przez swoich
wspó³pracowników. Wychowa³ wielu adeptów naszego zawodu.
Doceniano go jako lekarza weterynarii w swoim �rodowisku.

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIE

W dniu 15 czerwca 2005 r. w Tychach Wartog³owcu odby³ siê cichy i skromny pogrzeb zmar³ego w wieku 87 lat lekarza
weterynarii Mieczys³awa Horzelskiego.
Poza rodzin¹ i nielicznymi znajomymi, tylko garstka kolegów pojawi³a siê by oddaæ Mu ostatni¹ pos³ugê. A nie tak bywa³o za Jego
¿ycia. Stale w ruchu, stale w kontakcie z innymi, z pe³nym zaanga¿owaniem �uprawiaj¹cy� zawód lekarza weterynarii � higienisty.
Trzeba stwierdziæ, i¿ zna³ siê na swoim fachu, posiadaj¹c przy tym nieprzeciêtn¹ umiejêtno�æ przekazywania tej wiedzy. Umiejêt-
no�æ ta spowodowa³a, ¿e Inspektorat Weterynarii przy Zak³adach Miêsnych w Bytomiu by³ przez wiele lat o�rodkiem szkolenio-
wym dla lekarzy weterynarii - sta¿ystów i praktykantów, jak równie¿ miejscem, gdzie odbywa³y siê kursy i egzaminy dla ogl¹daczy
zwierz¹t rze�nych i miêsa.

Du¿a wiedza teoretyczna i praktyczna umo¿liwi³a wprowadzenie nowych, lepszych rozwi¹zañ technologicznych na terenie
zak³adów miêsnych, a tak¿e zaowocowa³a powo³aniem lek. wet. Mieczys³awa Horzelskiego w 1960 r. przez ministra rolnictwa w
sk³ad Komisji opracowuj¹cej przepisy o badaniu zwierz¹t rze�nych i miêsa. Nie by³o to pierwsze powo³anie, bowiem równie¿
zarz¹dzeniem Ministra Rolnictwa z 5 grudnia 1956 r. zosta³ przewodnicz¹cym Podkomisji ds. Higieny Miêsa i Nadzoru nad
Produktami Zwierzêcymi. Nie ogranicza³ siê tylko do pracy zawodowej. Uczestniczy³ z równie du¿ym zaanga¿owaniem w Stowa-
rzyszeniu In¿ynierów i Techników Rolnictwa w sekcji s³u¿by weterynaryjnej, a tak¿e w Zrzeszeniu Lekarzy i Techników Weteryna-
rii, w tym równie¿ w organach centralnych tych organizacji.
Mimo ¿e nie by³ cz³onkiem partii politycznych, zosta³ uhonorowany i odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi, organiza-
cyjnymi, srebrnym i z³otym Krzy¿em Zas³ugi, a tak¿e Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Fakt ten tylko potwierdza
nietuzinkowo�æ Kolegi Horzelskiego.
Jego zdolno�ci kulinarne i wspania³y g³os powodowa³y, i¿ nieraz bywa³ �gwiazd¹� spotkañ kole¿eñskich. Jednak¿e, jak wielu z nas,
nie mia³ �³atwego charakteru�, ale tutaj, w tym wspomnieniu zastosujê star¹ zasadê: �De mortuis aut bene aut nihil�.

Cze�æ Jego Pamiêci

Józef Gomó³a.

PO¯EGNANIE

Dzi� czytane przez Was teksty dr. Miros³awa Ku�nickiego s¹ ostatnimi, jakie napisa³. 26 sierpnia 2005 r. zgin¹³ �mierci¹
tragiczn¹ nasz nestor, kolega, przyjaciel. Nie z³ama³y Go prze¿ycia wojenne ani sowieckie ³agry � zgin¹³ na przej�ciu dla pieszych.
By³ równolatkiem z nasz¹ ojczyzn¹. Pomimo baga¿u lat i prze¿yæ nie widywano Mirka za³amanego czy bezradnego. Zawsze
u�miechniêty, serdeczny, kole¿eñski. Do ostatniej chwili swojego bogatego ¿ycia by³ aktywnym, zarówno w ¿yciu towarzyskim, jak
i zawodowym. Pomimo emerytalnego wieku utrzymywa³ �cis³e kontakty z zawodem i �rodowiskiem lekarzy weterynarii.

Jego wspomnienia i felietony prawie zawsze go�ci³y na ³amach naszego Biuletynu. Mo¿na Go by³o spotkaæ podczas wa¿nych
wydarzeñ weterynaryjnych i spotkañ o charakterze towarzysko�zawodowym. Móg³ uchodziæ za wzór do na�ladowania dla m³od-
szych (czyli prawie wszystkich), czêsto sfrustrowanych kolegów i kole¿anek. Brak Mirka to zatrza�niêcie drzwi, które nigdy ju¿ nie
zostan¹ otwarte, to pustka nie do wype³nienia! Nikt z nas nie dost¹pi ju¿ zaszczytu i przyjemno�ci przebywania w Jego towarzy-
stwie.

Cze�æ Jego pamiêci.

Andrzej Alwail
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ODDZIA£ TERENOWY W KATOWICACH
OFERTA SPRZEDA¯Y

Agencja Rezerw Materia³owych Odzia³ Terenowy w Katowicach uprzejmie informuje, i¿ posiada w ofercie sprzeda¿y bogat¹ gamê
wyrobów medycznych i artyku³ów sanitarnych w konkurencyjnych cenach.

Spo�ród ogromnej gamy artyku³ów oferujemy do sprzeda¿y

Artyku³ Cena Artyku³ Cena
No¿yczki chirurgiczne, jeden koniec

ostry, proste, d³. 160 mm 16,60 Lampa bezcieniowa, 4-ogniskowa, t. L-10, statywowa 132,40

Kleszcze ekstrakcyjne, t. Meissner, szerokie 76,50 Lampa bezcieniowa, 4-ogniskowa, t. L-7, wisz¹ca 120,40

Wziernik nosowy, T. Hartmann, Nr 2 23,10 Lampa bezcieniowa, 1-ogniskowa, statywowa 12,00

Wiertarka chirurgiczna, rêczna, t. Stille,
z wyposa¿eniem 200,00 Reflektor na statywie, t. Ajutor B-130 200,00

Kleszcze do ciêcia ko�ci, t. Liston, proste 76,40 Reflektor na statywie, t. Ajutor B-132 250,00

Imad³o do igie³, t. Mathieu, d³. 170 mm 34,00 Reflektor na statywie, t. Ajutor BH-132 350,00

Wyja³awiacz do narzêdzi, bezgrzejnikowy:
345x170x85 mm 27,00 Reflektor na statywie, sk³adany 24,57

Osteotom, szer. 10 mm 10,50 Stó³ operacyjny, sk³adany kpl. /polowy/ 10,00

D³uto kostne, p³askie szer. 10 mm 10,50 Wózek do przewo¿enia potraw 200,00

Mikroskop sk³adany 500,00 Wózek do przewo¿enia butli stalowych 40 l 31,50

Fartuch operacyjny 12,90 Stolik do narzêdzi, metalowy, z ruchom¹ p³yt¹ 90,00

Fartuch rtg z gumy olowianej o równowa¿niku
0,25 Pb 100,00 Termometr lekarski 1,50

Fartuch z przodu zapinany 9,80 Wiadro szpitalne, peda³owe 18,00

Ubranie lekarskie 14,70 Lampa naftowa 3,25

Wata opatrunkowa bawe³niano�wiskozowa 200 g 2,94 Wata opatrunkowa bawe³niano�wiskozowa 500 g 6,12

Opaska dziana 4m x 15 cm 0,40 Opaska elastyczna 15 cm + zapinka 2,06

W przypadku zainteresowania ofert¹ prosimy kontaktowaæ siê ze Sk³adnic¹ Agencji Rezerw Materia³owych w Zalesiu
przy ul. G³ównej 4 pod nr. telefonu (032) 642-87-52, b¹d� z Oddzia³em Terenowym  Agencji Rezerw Materia³owych w Katowicach

pod nr. telefonu (32) 785 � 98 � 00 wew. 110, 102.

Oferowane do sprzeda¿y produkty obejrzeæ mo¿na na wystawce zorganizowanej w sk³adnicy w Zalesiu.
Oferta wa¿na jest do wyczerpania asortymentu lub do odwo³ania.

W przypadku zamówienia wiêkszej partii towaru istnieje mo¿liwo�æ negocjacji cen oraz dostawy towaru na terenie
woj. �l¹skiego, ma³opolskiego i opolskiego przez Agencjê, natomiast poza jego granicami odbiór towaru nastêpuje staraniem

w³asnym i na koszt odbiorcy.

Oddzia³ Terenowy w Katowicach tel. (032) 785-98-00
ul. Krasiñskiego 29 fax (032) 782-15-10
40-019 Katowice

OFERTA


