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Artykuł redakcyjny

mgr Agnieszka Bylewska

Witamy Państwa jak zawsze miło i niezwykle gorąco w środku gorącego lata
i tzw. „sezonu ogórkowego”. Mamy połowę wakacji i mogłoby się wydawać, że
z takim właśnie ogórkowym sezonem mamy do czynienia, jednak wcale tak nie
jest. Choć weterynaria, przynajmniej w swoich sprawach bieżących, zawodowych, stroni od wielkiej polityki, salonowych plotek i ploteczek, koncentrując
się na realizacji swoich kluczowych zadań i związania przysłowiowego końca
z końcem, aby bezpieczeństwo żywności, jak również zdrowie naszym ulubieńcom,
„braciom mniejszym” zapewnić, to tym razem wielka polityka weszła sama w sferę
zainteresowania zawodu lekarsko-weterynaryjnego. Przez media przetoczyła się
słynna już PSL-owska afera taśmowa, niezwykle modna forma obnażania różnych
nieprawidłowości w ostatnich latach i w jej wyniku podał się do dymisji Marek
Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dymisja została przyjęta i od kilku
dni mamy nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę. Serdecznie gratulujemy nominacji Panu Ministrowi i życzymy sukcesów i skuteczności
w działaniach resortu, który został mu powierzony. Z nowym Ministrem rodzą się
zapewne nowe nadzieje weterynarii – tym bardziej, że Pan Poseł Stanisław Kalemba
nie raz dał wyraz życzliwości i zrozumienia dla lekarzy weterynarii, uczestnicząc
w licznych spotkaniach roboczych organizowanych przez nasz wielkopolski samorząd lekarsko-weterynaryjny, jak również w imprezach o charakterze integracyjnym, tak jak coroczne Majówki, czy Zawody Konne w Racocie. Jeszcze raz więc
życzymy powodzenia!
No a poza wielką polityką mamy środek gorącego, a nawet tropikalnego lata,
które nie szczędzi nam również kataklizmów w postaci huraganów i lokalnych trąb
powietrznych zbierających „krwawe” żniwo w postaci zniszczonego dobytku ludzkiego: domów, zagród, sprzętu, całych połaci lasów powyrywanych z korzeniami,
a sporadycznie na szczęście poszkodowani są ludzie.
Nigdy nie myślałam, że dożyję czasów, w których Polska będzie, jak niektóre
amerykańskie stany, czy inne rejony świata (np. okołorównikowe, czy Australia) krajem huraganów i tornad. Kiedyś grzmiało
latem i wszyscy wybiegali na miły deszczyk, żeby złapać trochę powietrza i ożywczego deszczu. Teraz nie daje się oddychać
przy 35 stopniach w cieniu, przy nadmiarze
ozonu w powietrzu po licznych burzach
i wielokrotnie zwiększonej wilgotności,
przez co mimo wysokich temperatur, nawet
pranie nie schnie. No ale cóż – klimat się
zmienia i to już widać gołym okiem.
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Fot. Lech Gogolewski

Szanowni Państwo,

Artykuł redakcyjny

A w naszym Biuletynie…? Otóż postaraliśmy się wprowadzić nowe działy,
aby dokonać pewnej selekcji materiału, który prezentujemy w naszym piśmie. Na
początek jak zawsze kilka słów na temat bieżącej sytuacji od Pana Prezesa Andrzeja
Moskala, a następnie relacja autorstwa lek. wet. Henryka Ziółkowskiego z XVII
Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii WIL-Wet., który połączony był
z obchodami 20-lecia Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego oraz ufundowaniem
i przyjęciem Sztandaru Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Następnie
prezentujemy Uchwały XVII Zjazdu wraz z załącznikami. Nie publikujemy tylko
tych załączników(sprawozdań: Prezesa, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
oraz Przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za rok sprawozdawczy
2011), które ukazały się na łamach poprzedniego numeru Biuletynu.
Zachęcamy do zapoznania się z obszernym i niezwykle interesującym artykułem prof. dr hab. Karola Kotowskiego – Prezesa Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w I i II kadencji, który zaprezentowany został przez Autora,
w formie wystąpienia podczas obrad XVII Zjazdu Lekarzy Wet. WIL-Wet. mówiącym o 20-leciu samorządu w aspekcie historycznym.
Kolejny dział to Informacje bieżące, czyli to czym żyje nasz samorząd. Przy
pięknej rocznicy XX-lecia nie sposób nie wspomnieć o ważnym dla weterynarii
i jej dokonań Człowieku, jakim niewątpliwie był dr Tadeusz Majewicz, tym
bardziej że minęło już10 lat od Jego śmierci. Krótkie wspomnienie na temat
Ś.P. Tadeusza Majewicza napisał Jego wieloletni przyjaciel i współpracownik
prof. dr hab. Walenty Kempski.
Moim zdaniem to dział, w którym zapraszamy wszystkich chętnych do wyrażania swoich opinii, odczuć, uwag na tematy związane ze sprawami stricte zawodowymi bądź refleksjami natury bardziej ogólnej. Tym razem swoimi konkluzjami
na temat byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego podzielił
się lek. wet. Jacek Sośnicki.
W dziale zatyt. Szkiełkiem i okiem praktyka mamy interesujący artykuł
dr Grzegorza Nowaka na temat leczenia i zapobiegania infekcjom wirusa Schmallenberg (SBV) oraz relację z otwarcia Oddziału Leczenia Stacjonarnego Zwierząt
w Klinice Weterynaryjnej dr Grzegorza Wąsiatycza.
Sięgnęliśmy też do Kalendarza imprez korporacyjnych i tutaj mamy dla Państwa
wspomnienia z tegorocznej Majówki jak i VII Mistrzostw Jachtów Kabinowych,
no a zainteresowanych zapraszamy również do kącika poezji.
Prosimy też o zapoznanie się z informacjami bieżącymi i komunikatami. Mamy
nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w naszym Biuletynie coś dla siebie.
Życzymy Państwu udanych wakacji, pięknej pogody i szczęśliwego powrotu do
domu, a tym którym przyszło w tym okresie pracować – wytrwałości i jak zawsze
satysfakcji i sukcesów. Żegnamy się z Państwem do następnego wydania naszego
kwartalnika, łącząc serdeczne pozdrowienia
W imieniu redakcji
mgr Agnieszka Bylewska
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Od Prezesa

Prezes – lek. wet. Andrzej Moskal

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Przed nami okres wakacji. Może nie dla wszystkich, ale dla
wielu z nas nadejdzie czas wypoczynku od całorocznej, wytężonej pracy. W okresie tym także życie i działalność Izby toczy się
w zwolnionym tempie.
Są jednak sprawy, których nie można przegapić i które muszę być monitorowane na bieżąco. Pierwsza z nich to reforma Inspekcji Weterynaryjnej
(tzn. łączenie Inspekcji w jedną Superinspekcję ds. Bezpieczeństwa Żywności).
Zostały powołane dwa niezależne zespoły: Nadzwyczajny Zespół Krajowej Rady
L-W oraz zespół złożony z Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii. Zespoły te mają
opracować koncepcję łączenia tak aby zostały zachowane właściwe priorytety:
– zapewnienie właściwej roli lekarza weterynarii w przyszłej Inspekcji
– niezależność merytoryczna i finansowa
– zapewnienie kompleksowego nadzoru od „pola do stołu”.
Mam nadzieję, że oba te zespoły będą zgodnie współpracować i „nie zgubią”
po drodze czynnika ludzkiego: lekarza weterynarii i jego prestiżu w społeczeństwie.
Drugą bardzo ważną sprawą, która budzi nie tylko mój niepokój, jest likwidacja
rachunku dochodów własnych przy Powiatowych Inspektoratach Weterynarii, będąca następstwem reformy budżetowej. Mimo wielu ostrzeżeń ze strony Krajowej
Izby, pism i spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Finansów zaczyna sprawdzać
się czarny scenariusz i robią się zatory płatnicze w regulowaniu należności za czynności wykonywane przez osoby z wyznaczeń powiatowych lekarzy weterynarii. Jeśli
sytuacja się nie zmieni, trzeba będzie podjąć konkretne środki w postaci naszych
wezwań do zapłaty, a nawet pozwów sądowych. Przecież te pieniądze dla wielu naszych koleżanek i kolegów często są jedynym źródłem utrzymania. Póki co zostały
skierowane pisma do Wojewodów w tej sprawie. Ich treść publikujemy poniżej.
Kończąc życzę Wam wszystkim udanych wakacji i wypoczynku od trosk życia
codziennego
													 Prezes
												Andrzej Moskal
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XX-lecie samorządu

Prof. dr hab. Karol Kotowski

20-LECIE SAMORZĄDU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO
W WIELKOPOLSCE, W ASPEKCIE HISTORYCZNYM

Fot. Prof. dr hab. Karol Kotowski – wystąpienie podczas XVII Zjazdu Sprawozdawczego
Lekarzy Weterynarii WIL-Wet.

Na wstępie niniejszego opracowania warto przypomnieć, że w 2012 r. mija 250.
rocznica założenia pierwszej na świecie Szkoły Weterynaryjnej w Lyonie (1762).
W kilka lat później (1766) powstała również szkoła weterynaryjna w Alforcie pod
Paryżem. Do tych szkół państwa Europy wysyłały lekarzy i chirurgów ludzkich
oraz aptekarzy, którzy po opanowaniu wiedzy i powrocie do miast swoich krajów
(Turyn 1769, Getynga 1771, Kopenhaga 1773) i innych miast Europy, obejmowali
katedry weterynarii przeznaczone do kształcenia przyszłych lekarzy. W Polsce,
w końcowym okresie I wojny światowej, 13. sierpnia 1918 r. powstało Studium
Weterynaryjne przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, a 9. lutego
1927 r. powołany został samodzielny Wydział Weterynaryjny. Uroczysta inauguracja
zajęć akademickich miała miejsce 16. października tegoż roku w Pałacu Kazimierzowskim UW przy Krakowskim Przedmieściu.
Pisząc o działalności samorządu lekarzy weterynaryjnych nie sposób pominąć
wkładu w jego rozwój ruchu korporacyjnego studentów polskich. Ruch ten miał
swój początek w pierwszej połowie XIX wieku. Podkreślić należy, że awans zawodu
weterynaryjnego i dołączenie do grona zawodów akademickich spowodował, że
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w Dorpacie przy Instytucie Weterynaryjnym, w którym studiowali również Polacy, w dniu 14. października 1884 r., została założona korporacja Lutycja, a więc
2. lata przed powstaniem we Lwowie Galicyjskiego Towarzystwa Weterynaryjnego.
Pierwsze walne zgromadzenie Towarzystwa Weterynaryjnego, nazwanym Galicyjskim, miało miejsce w dniu 25. lipca 1886 r. we Lwowie. Zatwierdzono na nim
statut i wybrano prezesa w osobie lekarza medycyny weterynaryjnej Aleksandra
Litticha. Głównym celem Towarzystwa było „rozbudowanie ruchu naukowego
między lekarzami weterynaryjnymi i piecza o rozwój umiejętności weterynaryjnej
oraz czuwanie nad potrzebami stanu i przestrzeganie jego godności”. Towarzystwo
działało do wybuchu I wojny światowej. Ostatnie jego zebranie miało miejsce
w dniu 21. marca 1914 r. Działalność po I wojnie światowej wznowiono na pierwszym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9. czerwca 1918 r. W 1919 r. Towarzystwo
nawiązało kontakt z Warszawskim Towarzystwem Lekarzy Weterynaryjnych.
Z dostępnych źródeł wynika, że w 1918 r. powstało w Poznaniu regionalne
„Wielkopolskie Towarzystwo Lekarzy Weterynaryjnych”. Natomiast w 1919 r. powołano „Związek Zawodowy Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
Dodać należy, że dr Maksymilian Krygicz był założycielem i długoletnim prezesem
Poznańskiego Oddziału Związku Zawodowego Lekarzy Weterynaryjnych oraz
Spółdzielni Lekarzy Weterynaryjnych „Wethurt” w Poznaniu. Celem związku była:
– konsolidacja członków,
– rozszerzenie wpływów i siły działania,
– cofnięcie lub znowelizowanie rozporządzeń krzywdzących zawód lekarzy
weterynaryjnych,
– domaganie się obsady stanowisk w administracji weterynaryjnej w drodze
konkursu,
– ochrona lekarzy weterynaryjnych przed represjami za ich działalność społeczno-zawodową.
Wielkopolskie Towarzystwo Lekarzy Weterynaryjnych zajmowało się głównie
zagadnieniami naukowymi, natomiast powstały Związek reprezentował zawód
i bronił interesu ogółu lekarzy weterynaryjnych. Stan ten trwał do 1929 r., kiedy na
IV Powszechnym Zjeździe Lekarzy Weterynaryjnych w Poznaniu, zapadła decyzja
o powołaniu dla całego kraju jednej organizacji weterynaryjnej pod nazwą „Zrzeszenie Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W latach 1930-1939
była to jedyna organizacja zawodowa lekarzy weterynaryjnych w Polsce. Podjęła
ona bardzo rozległe obowiązki: m. in. dbałość o sprawy zawodowe członków
i podnoszenie wiedzy fachowej, a także o rozwój nauki zawodu. Działalność Zrzeszenia przerwała II wojna światowa.
Po jej zakończeniu zaistniały korzystne warunki do utworzenia samorządu
weterynaryjnego, na wzór innych wolnych zawodów. Stało się to na podstawie
dekretu z dnia 6. czerwca 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 25 poz. 125 z dnia 17.01.1945 r.)
i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17.07.1946 r.
w sprawie wykonywania dekretu o izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. R. P.
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poz. 42, z dnia 13.02.1946 r.). Ustalone zostały prawa i obowiązki lekarzy weterynaryjnych zamieszkujących i wykonujących zawód na terenie kraju. Od tego
czasu, przedstawicielem zawodu lekarsko-weterynaryjnego w Państwie Polskim
oraz władzą nadzorczą wszystkich Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych
stała się Naczelna Izba, której powstanie miało miejsce 21. grudnia 1946 r.
w Warszawie. Do Zarządu Naczelnej Izby wchodzili również delegaci Okręgowych
Izb wybierani przez Walne Zgromadzenia członków na okres 3. lat, w stosunku
1. delegat i 1. zastępca, na każdą rozpoczętą liczbę 50. członków. Powstało wówczas
7. okręgowych izb, a mianowicie:
1/ Warszawsko-Białostocka z siedzibą w Warszawie,
2/ Pomorsko-Mazurska z siedzibą w Gdańsku – Oliwie,
3/ Łódzko-Kielecka z siedzibą w Łodzi,
4/ Śląska z siedzibą we Wrocławiu,
5/ Krakowsko-Rzeszowska z siedzibą w Krakowie,
6/ Lubelska z siedzibą w Lublinie,
7/ Poznańska z siedzibą w Poznaniu.
Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu zorganizowana została
28. kwietnia 1946 r. Zarząd jej stanowili lekarze medycyny weterynaryjnej:
prezes – prof. dr hab. Stanisław Runge z Poznania, członkowie: M. Krygicz,
M. Lanowski, J. Ślebioda, Wł. Witkowski, R. Wargacki, A. Przymus.
Komisja Rewizyjna: E. Paluszkiewicz, T. Miłoś, M. Filipowski.
Sąd Dyscyplinarny: S. Runge, M. Krygicz, M. Lanowski, J. Ślebioda, J. Porzycki,
A. Przymus, K. Polimirski, T. Winiecki, A. Pawłowski.
Delegatami do Naczelnej Izby byli: S. Runge, M. Krygicz, A. Przymus, M. Prośba.
W sprawozdaniu z działalności za okres od początku powstania w dniu 21.
grudnia 1946 r. do 31. grudnia 1947 r., z uznaniem podkreślano działalność okręgowych izb: Pomorsko-Mazurskiej i Poznańskiej, które niejednokrotnie w swych
poczynaniach wyprzedzały pozostałe Izby. W latach 1948-1949 prezesem Izby
w Poznaniu był lekarz medycyny weterynaryjnej Antoni Heinsch z Krotoszyna.
W latach 1950-1951 prezesem Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej był
dr Maksymilian Krygicz z Poznania. Izba Poznańska zrzeszała wówczas około 200.
lekarzy medycyny weterynaryjnej.
Od 1949 r. postępował proces upaństwowienia zawodu lekarsko-weterynaryjnego. Państwo przejęło także sprawy należące do samorządu zawodowego. Dekretem
z dnia 18. września 1954 r. zniesiono Izby lekarsko-weterynaryjne. Nastąpiło przekazanie majątku zniesionych Izb Sekcji Weterynaryjnej Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Rolnictwa (SITR) zrzeszonego w Naczelnej Organizacji Technicznej
(NOT). Zarząd Główny SITR na posiedzeniu 23. czerwca 1954 r. podjął specjalną
uchwałę o przyjęciu do swojej organizacji, także pracowników służby weterynaryjnej. Określono, iż stanowić oni będą specjalistyczną Sekcję zarówno w Zarządzie
Głównym, jak i Zarządach Oddziałów Wojewódzkich SITR. W 1957 r. powołano
Zrzeszenie Lekarzy Weterynarii, które po kilku latach (1968 r.) przyjęło w swoje
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szeregi także techników i laborantów weterynaryjnych oraz zmieniło nazwę na
Zrzeszenie Lekarzy i Techników Weterynarii. Była to „zastępcza reprezentacja”
samorządu zawodowego lekarzy weterynarii przed władzami państwowymi w zakresie medycyny weterynaryjnej i ochrony zdrowia publicznego. Zrzeszenie było
także propagatorem zdobyczy nauk weterynaryjnych wśród swoich członków oraz
udzielało pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Działalność swoją
zakończyło z dniem 5. kwietnia 1991 r., kiedy Nadzwyczajny Zjazd Zrzeszenia
Lekarzy i Techników Weterynarii, odbywający się w Warszawie, po burzliwej
dyskusji podjął uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia. Tekst uchwały zamieszczono
w „Życiu Weterynaryjnym” nr 6/91.
Przypomnieć należy, że rok 1989 stał się w życiu publicznym państwa polskiego, przełomowym dla kraju i społeczeństwa. Miały wówczas miejsce ważne
wydarzenia: okrągły stół, wybory do Parlamentu, zmiana rządu. Już rok wcześniej, tj. 23. grudnia 1988 r. uchwalono ustawę o działalności gospodarczej. Stąd
też, Zrzeszenie dostosowało swoje działania do zmian zachodzących w kraju.
W ramach Zarządu Głównego Zrzeszenia, powołano zespół d/s prac nad projektem ustawy o zawodzie i izbach lekarsko-weterynaryjnych w składzie: prof. dr
hab. Władysław Lutyński, dr Jerzy Dowgiałło, dr Adam Schönthaler oraz mec.
Witold Preiss, który miał doświadczenie w pracach legislacyjnych dotyczących
reaktywacji izb lekarskich. Wśród lekarzy weterynarii powstał spontaniczny
ruch solidarnościowy oraz powołano Komitet Organizacyjny Izb Lekarsko-Weterynaryjnych.
W Poznaniu powstało Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Zawodowych, które
opracowało i przesłało propozycje do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (MRiGŻ) z sugestią powrotu weterynarii sprzed 1950 r., tj. do oddzielenia
pionu państwowego nadzoru od pionu usługowego oraz maksymalną prywatyzację.
Była to grupa inicjatywna lekarzy weterynarii skupiona wokół Tadeusza Majewicza, do której należeli m. in. dr Jerzy Fryc, Waldemar Golec, dr Lech Gogolewski,
doc. dr hab. Walenty Kempski, dr Grzegorz Wąsiatycz i wielu innych kolegów.
Niezależnie od powyższych propozycji, zgodnie z programem prac legislacyjnych,
w MRiGŻ przygotowywano projekt ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych.
W styczniu 1990 r. poseł – lekarz weterynarii Marian Kędzierski zabiegał
w Sejmie o poparcie społecznego projektu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko-weterynaryjnych w formie tzw. projektu poselskiego. Jak podaje
anonimowy autor, poziom dyskusji w Sejmie nad projektem ustawy o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, kształtował się w granicach stanów niskich. Praktycznie ujawnił dno, gdyż problemy lekarzy weterynarii
sprowadzono do „parteru” przez pracowników ze średnim lub pomaturalnym wykształceniem zawodowym. W swoich wystąpieniach posłowie-hodowcy zwierząt
wyraźnie wskazywali, iż panowie „doktorzy-technicy” weterynarii są ich zdaniem
o niebo lepsi od panów doktorów-akademików.
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Dodać należy, że w dniu 5. stycznia 1990 r. miała miejsce ciekawa sytuacja.
Polska Agencja Prasowa (PAP) podała informację o prywatyzacji usług weterynaryjnych. Informacja PAP-u rozeszła się „lotem błyskawicy” w tak popularnych
publikatorach, jak TV, radio oraz prasa lokalna. Uczestnicy tzw. „weterynaryjnego
okrągłego stołu” uznali to, za co najmniej niewczesny żart.
Weterynaryjny okrągły stół odbywał się w dniu 11. stycznia 1990 r. w lokalu Zarządu Głównego Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynaryjnych
w Warszawie, przy Al. Przyjaciół 1. Było to spotkanie wszystkich uczestników
„okrągłego stołu” z nowo mianowanym dyrektorem Departamentu Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej prof. dr hab. Józefem
Maleszewskim.
Delegacja w składzie: kol. kol. Dariusz Góra, Adam Schönthaler oraz Jerzy
Dowgiałło złożyła wizytę w dniu 22. stycznia 1990 r. prezesowi PSL „Odrodzenie” doc. dr. hab. Kazimierzowi Olesiakowi, który zapewnił o poparciu w klubie
poselskim PSL dla projektu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. W tej sprawie nie bez znaczenia był udział dr. Henryka
Maciołka z Piotrkowa Trybunalskiego. Dyskusja nad ustawą trwała, były nieliczne
głosy sprzeciwu.
Dzień 21. grudnia 1990 r., to data do zapamiętania przez współczesnych
i przyszłe pokolenia lekarzy weterynarii. W tym dniu o godz. 10.30, w punkcie 11.
porządku dziennego Sejmu X kadencji, 259. głosami ZA, przy 9. głosach wstrzymujących się i bez głosów „przeciw,” Sejm RP uchwalił ustawę o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
W ślad za przyjętą ustawą, prezes Rady Ministrów Krzysztof Bielecki wydał
zarządzenie nr 14. z dnia 26. marca 1991 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarsko-Weterynaryjnych. Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 21.
grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27) zarządzono, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komitet Organizacyjny Izb Lekarsko-Weterynaryjnych,
zwany dalej „Komitetem”, w następującym składzie: <tu wymieniono z imienia
i nazwiska 63. członków z całego kraju, w tym 7. z Wielkopolski, tj. 11% składu
Komitetu.
Wielkopolskę w Komitecie reprezentowali koledzy:
Wojciech Hartel – Państwowy Zakład Leczniczy dla Zwierząt w Wałczu, woj.
pilskie,
Stanisław Idzior – Oddział Rejonowy WZWet. w Ostrowie Wlkp., woj. kaliskie,
Karol Kotowski – Oddział Rejonowy WZWet. w Kępnie, woj. kaliskie,
Tadeusz Majewicz – Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu, woj. poznańskie,
Wojciech Pająk – Rejonowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, woj. poznańskie,
Andrzej Średziński – Państwowy Zakład Leczniczy dla Zwierząt w Gostyniu, woj.
leszczyńskie,
Janusz Truskolaski – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Koninie, woj. konińskie.
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Wymieniona wyżej „grupa wielkopolska” przystąpiła do pracy nad organizacją zjazdu założycielskiego izby lekarsko-weterynaryjnej w Poznaniu. Ustalono,
że zjazd odbędzie się w dniu 25. maja 1991 r. o godzinie 10-tej w sali posiedzeń
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wysłano stosowne zawiadomienia do rejonowych lekarzy weterynarii z prośbą o powiadomienie wszystkich lekarzy weterynarii
pracujących w ich terenie, a także opublikowano ogłoszenie o zjeździe w gazecie
codziennej „Głos Wielkopolski”, które ukazało się w dniu 11. maja 1991 r. Na Zjazd
przybyło 268. lekarzy, w tym z woj. kaliskiego 33. osoby, z woj. konińskiego 34.
osoby, z woj. leszczyńskiego 38. osób, z woj. pilskiego 39. osób oraz z woj. poznańskiego 124. osoby, na ogółem zatrudnionych wówczas w służbie weterynaryjnej
w Wielkopolsce, około 800. lekarzy weterynarii.
Na przewodniczącego Zjazdu Założycielskiego Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu wybrano kol. Stanisława Idziora, powołano stosowne komisje zjazdowe i przystąpiono do zgłaszania kandydatów w wyborach do organów Izby. Na
prezesa izby zgłoszono 4 kandydatów. Prezesem Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu wybrano w pierwszej turze głosowania, dr. Karola
Kotowskiego z Kępna.
Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrano – doc. dr.
hab. Walentego Kempskiego z Poznania.
Dokonano wyboru członków Okręgowej Rady Izby, która na I posiedzeniu
ukonstytuowała się w składzie: wiceprezesi: – dr Tadeusz Dzido – woj. pilskie,
Waldemar Golec – woj. poznańskie, Stanisław Idzior – woj. kaliskie, Tomasz Porwan – woj. konińskie oraz Andrzej Średziński – woj. leszczyńskie. Na sekretarza
powołano Tadeusza Majewicza – woj. poznańskie, skarbnikiem został Wojciech
Pająk – woj. poznańskie.
Członkami Rady zostali: Leszek Bladowski, Edward Kałużny, Aleksander
Lauk, Zenon Szwarc, Janusz Truskolaski, Aleksander Zakrzewski.
Na Zjeździe wybrano również zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Poznaniu – Małgorzatę Wilkowiecką, Jerzego Maćkowskiego, Feliksa Tyrakowskiego, Wojciecha Hartela i Henryka Skolimowskiego.
Wybrano członków Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego w Poznaniu,
który na I posiedzeniu ukonstytuował się w składzie: przewodniczący – dr Piotr
Kneblewski z Poznania, członkowie: Henryk Dyba, Janusz Piechocki, Andrzej
Gniazdowski i Jan Deutsch.
Okręgowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się na swym I posiedzeniu
w składzie: przewodniczący – Jan Kardas woj. kaliskie, członkowie: Grzegorz
Radziłowski, dr Jan Ciszewski, Stanisław Wiśniowski i Magdalena Całka-Zobel.
W pierwszej kadencji Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej należało wykonać wiele prac organizacyjnych. Były to m. in. rejestracja samorządu, założenie
konta bankowego, pozyskanie lokalu na biuro Izby, dobór pracowników biura,
przygotowanie i uroczyste wręczenie koleżankom i kolegom prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste
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wręczenia odbywały się z udziałem zaproszonych gości, w tym w połączeniu
z wykładem pracownika naukowego z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
w Puławach lub Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Dodać należy, że zebrania
szkoleniowe były stałą działalnością Okręgowej Rady Izby, co wynikało z art. 10.
naszej ustawy, mówiący m. in. o propagowaniu zdobyczy nauk weterynaryjnych
wśród swoich członków. Rozwijano współpracę z wydziałami medycyny weterynaryjnej oraz jednostkami naukowo-badawczymi. Prowadzono kontrole wyrywkowe
praktyk weterynaryjnych oraz hurtowni leków.
Ponadto zajmowano się:
– załatwianiem spraw spornych pomiędzy członkami Izby a samorządami terytorialnymi w celu pozyskania pomieszczeń do prowadzenia praktyki lekarskiej
(dzierżawa, wykup),
– nielegalną sprzedażą leków weterynaryjnych przez różne sklepy w terenie np.
zajmujące się obrotem środkami chemicznymi do ochrony roślin,
– godzeniem zwaśnionych kolegów,
– ograniczaniem działalności nielegalnych praktyk techników weterynarii, które
czasem rozstrzygały Sądy rejonowe.
Należy w tym miejscu podkreślić, że wszyscy członkowie organów Izby pracowali wyłącznie społecznie. W początkowej pracy organizacyjnej Izby dużą pomoc
wykazali Jan Szewczuk i Tadeusz Majewicz. Wraz z powstaniem biura Izby zatrudniono pracowników, Marię Rękosiewicz – księgową, mgr Jolantę Mizerę – radcę
prawną, mgr Agnieszkę Bylewską – kierownika biura, Małgorzatę Tyll – sekretarkę.
Okresowo w biurze Izby była zatrudniona lekarz weterynarii Elżbieta Woźniak.
W tym składzie osobowym Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu pracowała w I kadencji.
Wybory władz Izby w II kadencji, odbyły się 9. grudnia 1995 r. poprzez instytucję delegatów na zjazd, wyłonionych w wyborach przeprowadzanych na szczeblu
rejonowym (obecnie powiatów). Nie przyniosły one większych zmian personalnych.
Na prezesa ponownie został wybrany dr Karol Kotowski. Na sekretarza Rady,
wybrano kol. Stanisławę Dembińską z Poznania. Członkami Okręgowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej zostali wybrani koledzy: Leszek Bladowski, Tadeusz
Banach, Marian Grządka, Andrzej Nowicki, Tadeusz Majewicz, Jan Klimas, Zdzisław Witczak. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności wybrano ponownie
doc. dr. hab. Walentego Kempskiego. Zastępcami Rzecznika zostali: Marian Gross,
Krystyna Lipińska, Edward Raczyński, Bartłomiej Meller. Przewodniczącym
Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego nadal został dr Piotr Kneblewski,
a członkami Henryk Dyba, Jan Deutsch, Jan Radzimski, Andrzej Gniazdowski. Komisja Rewizyjna liczyła 4. osoby, w tym przewodniczący – Jan Kardas, członkowie:
dr Jan Ciszewski, Grzegorz Radziłowski, Małgorzata Całka-Zobel. Na stanowisko
radcy prawnego w tej kadencji zatrudniono mgr Katarzynę Nikodem.
Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, w II kadencji starała się
więcej uwagi zwracać koleżankom i kolegom na solidne wykonywanie zawodu.
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Zapraszano uznanych i wyróżniających się prelegentów do różnych miejscowości
na terenie Wielkopolskiej Izby. W biurze Izbie wprowadzono komputerowy rejestr
członków. Występowano w obronie interesów indywidualnych członków Izby poprzez współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej. W razie
potrzeby radczyni udzielała członkom Izby porad prawnych. Organizowano liczne
szkolenia wśród lekarzy weterynarii, zapraszając znane autorytety naukowe, jak:
prof. prof. Eryk Adamczyk, Stanisław Klimentowski, Zygmunt Pejsak, Tomasz
Janowski, Edward Malinowski, Bolesław Wojtoń i inni. W dalszym ciągu członkowie Rady zajmowali się łagodzeniem stosunków między zwaśnionymi kolegami.
Szczególne zniecierpliwienie Kolegów budziły sprawy materialne w terenie, jak
badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, odpłatność za prace zlecone z budżetu, sprzedaż
leków przez lekarzy weterynarii rolnikom z sąsiednich miejscowości. Nie mieliśmy
gotowych recept ani wzorców do prowadzenia działalności samorządowej. Pracowaliśmy według własnego scenariusza zaakceptowanego demokratycznie przez
członków samorządu. Podjęliśmy stosowną uchwałę Okręgowej Rady w sprawie
nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów wydziałów medycyny weterynaryjnej pochodzących z terenu Wielkopolski oraz kilka uchwał o udzielenie pomocy
finansowej Kolegom będącym w trudnej sytuacji materialnej, bądź wdowom po
lekarzach weterynarii. Wydaje się, że zrobiliśmy tyle, na ile nas było stać. Sądzę,
że pracowaliśmy rozważnie, pomagając a nie przeszkadzając, walcząc o status
materialny i wizerunek lekarzy weterynarii w społeczeństwie. Dodać należy, że
na obraz samorządu mają wpływ wszyscy reprezentujący zawód. To od ich indywidualnej pracy, etyki i zaangażowania zależą rezultaty polityki władz samorządu.
Rada zajmowała się w wieloma sprawami nurtującymi swoich członków
w terenie, pracą w Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej, w jej komisjach
współpracujących z komisjami sejmowymi oraz z rządem RP. Aktywni w tych
pracach byli wszyscy członkowie Wielkopolskiej Izby, a szczególnie wyróżnić
należy kolegów: W. Golca oraz T. Porwana.
W dniu 25. marca 2001 r. odbył się III Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, który na prezesa wybrał
kol. Andrzeja Żarneckiego z Kalisza oraz nowe władze Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrany
został dr Edward Raczyński z Poznania. Zastępcami Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostali lekarze weterynarii: Krzysztof Barocha, Janina Czaplicka,
Tadeusz Grygier, dr Wojciech Haława, Edward Igielski, Stanisław Kasprowicz,
Janusz Kalemba, Marek Majka, Ryszard Skrzypczak, Feliks Tyrakowski i Wojciech
Zaręba. Członkami Rady Wielkopolskiej Izby zostali wybrani lekarze weterynarii:
Małgorzata Boska, dr Tadeusz Dzido, prof. dr hab. Walenty Kempski, dr Piotr
Kneblewski, Paweł Jaśkiewicz, dr Włodzimierz Gibasiewicz, Dariusz Karczewski,
Krzysztof Lamek, Andrzej Moskal, dr Karol Galant, dr Lech Gogolewski, Jan Radzimski, Lesław Szabłoński, Marek Winiarski, Leszek Białas, Ireneusz Szefliński,
Michał Gogulski, Aleksandra Dobrzyńska, Zbigniew Klimczak. Okręgowa Rada
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na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się następująco: v-ce prezesi:
prof. dr hab. Walenty Kempski i lekarz wet. Zbigniew Klimczak, sekretarz Izby
dr Piotr Kneblewski, skarbnik kol. Jan Radzimski. Członkami Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego zostali lekarze weterynarii: Tadeusz Majewicz jako przewodniczący,
członkowie: Andrzej Gniazdowski, Alfred Kaczmarek, Krzysztof Kuśnierski, Jan
Klimas, Kazimierz Zajączkowski, Stanisław Piątkowski, Marian Judka, Miłosz
Józefowicz, Józef Stercuła i Czesław Węgrzyn. Członkowie Komisji Rewizyjnej
ukonstytuowali się następująco: przewodniczący – dr Jan Ciszewski, członkowie:
Małgorzata Mrug, Robert Łęgosz, dr Czesław Włodarczak i Tomasz Porwan
Kolejny IV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu miał miejsce w dniu 25. kwietnia
2005 r. Prezesem Okręgowej Rady wybrano lekarza wet. Andrzeja Moskala.
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został wybrany ponownie dr Edward
Raczyński, zastępcami Rzecznika zostali: Tadeusz Grygiel, Jacek Cicharski, Wojciech Zaręba, dr Wojciech Haława, Ireneusz Sobiak i Janusz Kalemba. Członkami
Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zostali lekarze weterynarii: Małgorzata
Boska, Władysław Napierała, Jacek Sośnicki, dr Piotr Kneblewski, Tomasz Porwan,
dr Włodzimierz Gibasiewicz, dr Grzegorz Wąsiatycz, dr Piotr Kwieciński, Maciej
Gogulski, Henryk Ziółkowski, Waldemar Golec, Machał Borowiński, Krzysztof
Brożek, dr Krzysztof Rudziński, Jarosław Paryzek, Michał Gogulski, prof. dr
hab. Walenty Kempski oraz Ireneusz Wiese. Okręgowa Rada ukonstytuowała się
następująco: v-ce prezesi kol. Jacek Sośnicki – ds. lekarzy wolnej praktyki, a dr
Piotr Kneblewski – ds. lekarzy państwowej inspekcji weterynaryjnej, sekretarzem
Izby została nadal kol. Małgorzata Boska, skarbnikiem kol. Władysław Napierała.
Członkami Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego zostali wybrani lekarze weterynarii:
Alfred Kaczmarek – przewodniczący, zastępcy: Andrzej Gniazdowski, Marian
Grządka, Józef Stercuła, Jan Klimas, Czesław Węgrzyn, członkowie: Franciszek
Kwinecki, Jacek Wilczak, Janusz Woliński, Roman Ciesiółka i Roman Piotrowski.
Komisja Rewizyjna Wielkopolskiej Izby ukonstytuowała się następująco: przewodniczący – dr Czesław Włodarczak, zastępca dr Jan Ciszewski, sekretarz Ireneusz
Szefliński, członek Marian Gross.
V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Izby odbył się 25. kwietnia
2009 r. Na prezesa został wybrany ponownie kol. Andrzej Moskal. V-ce prezesami:
dr Lech Gogolewski i dr Grzegorz Wąsiatycz, sekretarzem Rady Izby został kol.
Henryk Ziółkowski, skarbnikiem kol. Tomasz Porwan. Członkami Rady zostali
lekarze weterynarii: Małgorzata Boska, Marian Gross, dr Włodzimierz Gibasiewicz,
dr Joanna Budzyk, Krzysztof Lamek, Maciej Gogulski, Michał Gogulski, Jacek
Sośnicki, Zdzisław Witczak, Władysław Napierała, Paweł Jaśkiewicz, Michał Borowiński, Waldemar Golec, Dariusz Karczewski, Piotr Kałużny, Ireneusz Szefliński.
Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrany został lekarz
weterynarii Ireneusz Sobiak, a jego zastępcami koledzy: Jacek Aleksander, Jacek Cichocki, Piotr Dzwonnik, Andrzej Gniazdowski, Tadeusz Grygier, Marian Grządka,
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Maciej Jagodziński, Jerzy Kufliński. Sąd Lekarsko-Weterynaryjny ukonstytuował
się następująco: przewodniczący dr Piotr Kneblewski, zastępcy lekarze weterynarii:
Lesław Szabłoński i Alfred Kaczmarek, członkowie koledzy: Roman Cieciółka,
Józef Czupała, Krzysztof Kaźmierczak, Jacek Wilczak, dr Czesław Włodarczak,
Jacek Woliński i Wojciech Zaręba. Wybrana Komisja Rewizyjna Wielkopolskiej
Izby ukonstytuowała się następująco: przewodniczący kol. Stanisław Srokowski,
członkowie: kol. kol. Jan Radzimski, Zbigniew Rodek, Piotr Stankowski.
Ze sprawozdania za okres działalności reaktywowanego samorządu lekarsko-weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby wynika, że znacząca liczba działaczy jest
ciągle aktywna. Jest to z jednej strony pozytywne zjawisko, co skutkuje zachowaniem kontynuacji już wypracowanych działań, natomiast dobrym byłoby zdynamizowanie samorządu przez wprowadzenie nowych osób, które będą miały nieco inne
spojrzenie na funkcjonowanie samorządu. Wiadomym jest, że życie niesie wiele
nowych problemów do rozwiązywania dla dobra zawodu całej korporacji. Istnieją
problemy do podjęcia w szerokiej konsultacji, zwłaszcza dotyczącej kształcenia
przyszłych adeptów zawodu.
W sprawozdaniu z działalności Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2011, przedstawionym przez prezesa kol. Andrzeja Moskala
wynika, że w dalszym ciągu do załatwienia jest wiele spraw, którymi wcześniej
zajmowała się Rada już od I kadencji, po reaktywowaniu Izby. Okręgowa Rada
zajmuje się także sprawami bieżącymi swoich członków oraz załatwianiem spraw
wynikających z Izby Krajowej. Wiele czasu samorząd poświęca w dalszym ciągu
sprawom materialnym swoich członków. Duże zaangażowanie członków Okręgowej
Rady jest dostrzegane w pracach Krajowej Rady w wypracowywaniu stanowisk
o ogólnokrajowym znaczeniu. Członkowie naszej Izby uczestniczą w różnych
spotkaniach z przedstawicielami rządu oraz samorządów innych zawodów. Od
wyboru Okręgowej Rady Wielkopolskiej Izby w 2001 r. organizowane są różne
formy integracji środowiska zawodowego. Mają miejsce spotkania towarzyskie
połączone z różnego rodzaju imprezami sportowymi np. zawody w piłce nożnej
o puchar prezesa Okręgowej Rady Wielkopolskiej Izby, w strzelectwie myśliwskim,
czy zawodach hippicznych. Zwolennicy sportów wodnych naszej Izby uczestniczą
w Mistrzostwach Polski Jachtów Kabinowych oraz Mistrzostwa Lekarzy Weterynarii w Tenisie pod patronatem Prezesa Rady Wielkopolskiej Izby. Miłym, przyjętym od kilku lat zwyczajem, są zabawy na wolnym powietrzu „Majówki”, gdzie
Koleżanki i Koledzy chętnie i licznie w nich uczestniczą.
Mówiąc o 20-leciu samorządu lekarsko-weterynaryjnego nie sposób pominąć
roli i znaczenia Zjazdu Założycielskiego, który obradował od 27. do 29. czerwca
1991 r. w Bydgoszczy. W Zjeździe uczestniczyło 161. delegatów wybranych na
zjazdach sprawozdawczo-wyborczych lekarzy weterynarii w 16. okręgowych izbach
lekarsko-weterynaryjnych. Na Zjeździe Założycielskim utworzono struktury Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z siedzibą w Warszawie Zjazd dokonał wyboru prezesa oraz członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowego
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Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jego zastępców, członków Krajowego
Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego oraz członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej został dr Andrzej Komorowski
z Krakowa; vice prezesami zostali: dr Jan Sławomirski (Lublin), dr Janusz Jędruch
(Warszawa), Jerzy Głowacki (Głogowo, woj. toruńskie), Janusz Mach (Zarzecze k.
Jarosławia), doc. dr hab. Jerzy Molenda (Wrocław). Sekretarzem został dr Andrzej
Marek (Kraków), zastępcą sekretarza – Edward Korfanty (Wrocław), skarbnikiem
– dr Andrzej Rudy (Opole).
W skład Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej weszli jako członkowie
prezesi rad okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych oraz wybrani na Zjeździe
członkowie (17. osób). Członkami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
w I kadencji, reprezentujący Wielkopolskę, byli: Waldemar Golec, Karol Kotowski,
Wojciech Pająk i Andrzej Średziński. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna liczyła
33 członków. W I kadencji Rady mandaty złożyli: Dariusz Góra, Janusz Jędruch
oraz Joanna Pikuła. W związku z rezygnacją Janusza Jędrucha, który był jednym
z wiceprezesów Rady dokonano zmiany w Prezydium Rady. Na funkcję wiceprezesa
powołano spośród członków Rady Waldemara Golca, powierzając do wykonania
sprawy specjalizacji zawodowej oraz prywatyzacji mienia po byłych państwowych
zakładach leczniczych dla zwierząt.
Sprawy organizacyjne Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej rozpoczęto
od organizacji biura w lokalu przejętym w Warszawie przy Al. Przyjaciół 1, po
likwidacji Zarządu Głównego Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii. Niezbędne było przeprowadzenie remontu lokalu, jego wyposażenie w środki łączności,
komputery, urządzenia poligraficzne, meble itp.
Podstawą wszystkich działań Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, była
uchwała Nr 2 I Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 27.-29. czerwca 1991 r.
Między innymi przyjęto, że podstawę do ustalenia wysokości składki członkowskiej stanowi najniższe wynagrodzenie pracowników sfery publicznej, publikowane
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Ustalono miesięczną składkę członkowską
w wysokości 8% najniższej krajowej pensji, w tym 6% przypadło okręgowej izbie
lekarsko-weterynaryjnej i 2% krajowej izbie lekarsko-weterynaryjnej. Zasady te
były realizowane przez I kadencję w 15. okręgowych izbach lekarsko-weterynaryjnych. Opory w tym względzie wykazywała jedynie Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna.
W celu uchwalenia Kodeksu Etyki i Deontologii Weterynaryjnej oraz zajęcia
stanowiska w sprawie obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego
wszystkich lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwołano w dniach 28.-29.
października 1994 r. w Krakowie Nadzwyczajny II Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. W Zjeździe uczestniczyło 146. delegatów oraz wielu zagranicznych gości.
Zjazd zakończono uchwaleniem obu dokumentów. Kodeks Etyki i Deontologii
Weterynaryjnej uznano za fundamentalny akt prawny dla funkcjonowania naszego
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samorządu. Jego głównym autorem był prof. dr hab. Stefan Tarczyński, któremu po
uchwaleniu Kodeksu zgotowano owację na stojąco i wręczono bukiet róż.
Bardzo ważnym i potrzebnym zagadnieniem było uregulowanie uprawnień
dla techników weterynarii. Należy wspomnieć, że już w 1992 r. Stowarzyszenie
Techników Weterynarii „Eskulap” wniosło do Trybunału Konstytucyjnego sprawę
o rozstrzygnięcie umożliwienia im samodzielnego wykonywania czynności weterynaryjnych, bez kodeksowych uregulowań. Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną
w tej sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentował prof. dr hab. Michał Kulesza – prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawnienia techników
weterynaryjnych uzyskały wykładnię ustanowioną przez Trybunał Konstytucyjny
z dnia 25. kwietnia 1995 r.
Dla zawodu lekarza weterynarii znaczącym wydarzeniem było powołanie przez
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji ds trybu i szczegółowych
zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii, z dnia 28. listopada
1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 131, poz. 667). Niemniej ważną dla funkcjonowania
naszego samorządu była nowelizacja ustawy z dnia 25. sierpnia 1995 r. wprowadzająca instytucję delegatów na zjazdy sprawozdawczo-wyborcze okręgowych izb
lekarsko-weterynaryjnych. Pierwotny zapis w ustawie w art. 14 mówił o obecności
50% członków danej Izby. Zmiana pozwoliła okręgowym zjazdom obradującym
do 31. grudnia 1995 r. na dokonanie wyborów i przyjęcie prawomocnych uchwał.
W 1992 r. członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej aktywnie
uczestniczyli w pracach nad nowelizacją ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Przebiegały one wśród dużych napięć, których głównym źródłem
były projektowane zmiany kompetencyjne dla służb sanitarnych i weterynaryjnych
w zakresie nadzoru nad pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka. Ostatecznie
w dniu 6. grudnia 1992 r. Sejm RP uchwalił ustawę, która wyznaczyła służbie
weterynaryjnej nowe kompetencje – nadzór nad produkcją mleka i jego przetwórstwem. Dzięki temu aktowi prawnemu uzyskaliśmy jednoznaczny zapis o niedopuszczalnej zawartości antybiotyków i hormonów w artykułach żywnościowych
pochodzenia zwierzęcego. W pracach przygotowujących projekt ustawy, o której
tu mowa, uczestniczyli prof. dr hab. Edward Malinowski, lekarz weterynarii Marek
Strzaliński, dr Bartosz Winiecki oraz doc. dr hab. Bolesław Wojtoń. W procedurze
parlamentarnej w celu uchwalenia ustawy, posła – lekarza weterynarii Zbigniewa
Woroszczaka wspierali wyżej wymienieni koledzy oraz Marian Kierzkowski, Janusz
Mach i dr Jan Sławomirski.
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej brali udział w pracach
komisji sejmowych i senackich nad ustawą o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym. Ustawę
Sejm RP przyjął w dniu 10. października 1991 r. Projekty 9. rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy były opiniowane przez Krajową Radę.
Corocznie, od 1993 r. Krajowa Rada opiniowała projekty rozporządzeń wykonawczych do ustaw podatkowych. Dzięki temu udało się uzyskać dla lekarzy wet.
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trzy różne formy opodatkowania: – ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową
i księgę podatkową.
Szczególnie wiele pracy członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
poświęcili projektowi ustawy o państwowym nadzorze weterynaryjnym przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, opracowując
opinie do tego projektu.
Z inicjatywy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przy zaangażowaniu
senatora RP dr. Jana Stypuły z Łomży, w 1995 r. zorganizowano Pierwszy Zjazd
Polonijny Lekarzy Weterynarii, w którym uczestniczyli lekarze weterynarii m. in.
z byłego ZSRR, Anglii, Węgier, Niemiec, Belgii, Kanady i Albanii.
Przypomnieć należy, że III Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii obradujący
w dniach 29.-31. marca 1996 r. w Olsztynie, ponownie wybrał na prezesa Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzeja Komorowskiego. W niedługim czasie po
wyborze prezes Andrzej Komorowski objął stanowisko dyrektora Departamentu
Weterynarii-później przemianowany na Główny Inspektorat Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej. Większość członków samorządu
lekarsko-weterynaryjnego uznała, że łączenie stanowiska w administracji rządowej
z funkcją prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przez Andrzeja Komorowskiego jest szkodliwe dla samorządu lekarsko-weterynaryjnego i dała temu
wyraz podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy Weterynarii odbywającego się
w Szczyrku w dniach 22.-23. października 1998 r. Wezwano wówczas Andrzeja
Komorowskiego do rezygnacji z zajmowanego stanowiska prezesa Krajowej Rady.
Ostatecznie prezes Andrzej Komorowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji
w dniu 18. czerwca 1999 r. W związku z tą rezygnacją Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dokonała spośród swoich członków wyboru prezesa Rady, którym
został dr Bartosz Winiecki, prezes Rady Bydgoskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Kolega Bartosz Winiecki funkcję prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
pełnił w latach 1999-2005.
W dniach 17.-19. czerwca 2005 r. w Toruniu odbył się Krajowy Zjazd Lekarzy
Weterynarii, który na prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wybrał
dr. Tadeusza Jakubowskiego z Warszawy. W dniu 10. stycznia 2012 r. Tadeusz
Jakubowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Stanowisko prezesa, na lata
2012-2013, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna powierzyła prezesowi Rady
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jackowi Łukaszewiczowi
z Gołdapii.
Kończąc, przedstawioną w ogólnym zarysie historię reaktywowanego samorządu lekarsko-weterynaryjnego, życzę obecnym władzom Izby wielu sukcesów w
realizacji zamierzonych celów dla dobra zawodu oraz nauki w zakresie kształcenia
przyszłych adeptów medycyny weterynaryjnej.
Opracował: prof. dr hab. Karol Kotowski
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INFORMACJA
O XVII ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZYM
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKOWETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
W dniu 14 kwietnia 2012 r. w Trzebawiu odbył
się XVII Zjazd Sprawozdawczy WIL-Wet.
Zjazd ten miał szczególnie uroczysty charakter
z uwagi na 20-lecie powołania samorządu zawodowego i powstania Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu. Z tej okazji w obradach wzięło
udział wielu znakomitych gości reprezentujących
wszystkie szczeble naszego zawodu, przedstawiciele
wojewódzkich organów państwowych oraz licznie
przybyli seniorzy zawodu, którzy byli współtwórcami
struktur samorządowych i administracyjnych wielkopolskiej weterynarii.

Fot. 1. Sztandar Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.

Otwarcia Zjazdu i powitania gości dokonał Prezes WIL-Wet. Andrzej Moskal.
Przybyli: Jarosław Naze – GIW, Lesław Szabłoński –WIW, Bartłomiej Raj – WIW,
Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii o. Jerzy Brusiło, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Prezes Rady Krajowej Jacek Łukaszewicz, prof. dr
hab. Karol Kotowski, prof. dr hab. Czesław Janicki oraz Seniorzy naszego zawodu.
Prezes WIL-Wet. w I i II kadencji prof. dr hab. Karol Kotowski wygłosił z okazji
rocznicy obszerny referat na temat historii naszego samorządu, który w całości
opublikowany został w dalszej części Biuletynu.
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Następnie o. Jerzy Brusiło poświęcił sztandar WIL-Wet., który został wręczony Prezesowi Andrzejowi Moskalowi. Była to miła
i wzruszająca chwila. Odtąd sztandar naszej
Izby towarzyszyć będzie wszystkim ważnym
wydarzeniom w życiu zawodowym naszych
koleżanek i kolegów oraz w ważnych chwilach
korporacji.

Zaproszeni goście
życzyli samych doniosłych i przyjemnych
wydarzeń, podczas których towarzyszyć będzie nam sztandar.
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Prezes Rady Krajowej Jacek Łukaszewicz wraz z Prezesem Andrzejem Moskalem odznaczyli kolegów: Piotra Kałużnego, Piotra Dzwonnika i Romana Ciesiółkę
odznaką Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: Zasłużony dla Samorządu Lekarzy Weterynarii MERITUS.

Medal AMICUS VETERINARIAE z rąk Prezesa Andrzeja Moskala odebrali: Lesław Szabłoński, Karol Kotowski, Andrzej Żarnecki, Edward Czerwiński,
Grzegorz Basinski, Tomasz Porwan, Krystyna Lisowska, Marek Samsonowski,
Wiesław Marciniak, Jerzy Piotrowiak, Jerzy Mikołajewski, Janusz Truskolaski,
Józef Ziemniarski, Stanisław Kachelski i Grzegorz Nowak.

Zebrani na sali obrad oklaskami na stojąco nagrodzili Włodzimierza Gibasiewicza za pracę i poświęcenie w redagowaniu dotychczasowych biuletynów naszej
Izby. Prezes Andrzej Moskal w gorących słowach podziękował za wspaniałą pracę
i nadawanie biuletynom redagowanym właśnie przez Włodzimierza Gibasiewicza
niezwykłej formy łączącej piękno literackiej wypowiedzi z merytoryczną treścią.
Będzie mi i moim kolegom bardzo brakowało Jego lekkiego i błyskotliwego pióra
oraz ogromnego zaangażowania. Wyrażam opinię swoją i kolegów. Mamy jednak
nadzieję, że będziemy jeszcze kiedyś delektować się felietonami kol. Włodzimierza
Gibasiewicza.
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Po części uroczystej przystąpiono do wyboru organów Zjazdu. W Prezydium Zjazdu
zasiedli: Przewodniczący Zjazdu Piotr Kałużny
oraz Zastępcy: Władysław Napierała i Paweł
Jaśkiewicz. Sekretarzami zostali: Ireneusz
Szeflinski i Henryk Ziółkowski.

Komisję Mandatową tworzyli: Joanna Ciszewska, Krzysztof Lamek i Bogusław
Gołębiowski.
W skład Komisji Regulaminowej weszli: Zdzisław Witczak, Andrzej Gniazdowski i Tomasz Ciszewski.
Komisje Skrutacyjną tworzyli: Krzysztof Rudziński, Andrzej Piwko i Zbigniew
Klimczak.
Komisja Uchwał i Wniosków reprezentowana była przez Jacka Sośnickiego,
Grzegorza Wąsiatycza i Włodzimierza Gibasiewicza.
Zjazd zapoznał się ze sprawozdaniami Prezesa WIL-Wet. Andrzeja Moskala,
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Ireneusza Sobiaka, Przewodniczącego
Sądu Koleżeńskiego Piotra Kneblewskiego, Skarbnika Tomasza Porwana i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Srokowskiego.
W dyskusji nad sprawozdaniami na pytania odpowiadał Skarbnik wyjaśniając
w jaki sposób pozyskiwane będą środki na organizację, między innymi, zawodów
konnych i majówki.
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Zjazd podjął szereg istotnych uchwał i
stanowisk, których treść zamieszczona jest w
Biuletynie.
W dyskusji głos zabrał przedstawiciel GIW
– Jarosław Naze, który nakreślił sytuację Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy wolnej praktyki
w obliczu nadchodzących zmian w resorcie rolnictwa. Wojewódzki Lekarz Weterynarii Lesław
Szabłoński poinformował o utworzeniu zespołu
lekarzy weterynarii, którzy będą opiniować
i doradzać w tworzeniu IBŻ.
Podsumowując Zjazd możemy powiedzieć,
że przebiegał on bardzo sprawnie, aczkolwiek
wielu kolegów miało niedosyt otwartej dyskusji,
stąd przeniosła się ona do kuluarów. Być może zachęci to w przyszłości kolegów
do odważnej dyskusji na forum Zjazdu i otwartego prezentowania swoich opinii
i poglądów.
lek. wet. Henryk Ziółkowski
(Autorzy fotografii: Agnieszka Bylewska, Lech Gogolewski)
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Poniżej publikujemy uchwały podjęte przez XVII Zjazd Lekarzy Weterynarii WIL-Wet. w dniu 14 kwietnia 2012 roku wraz z załącznikami. Pominęliśmy te załączniki
(Sprawozdanie Prezesa, Rzecznika OZ WIL-Wet. i Przewodniczącego Sądu L-W),
które ukazały się w poprzednim wydaniu Biuletynu Informacyjnego.

UCHWAŁA NR 1
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa z działania Rady Wielkopolskiej Izby
			 Lekarsko-Weterynaryjnej za rok sprawozdawczy 2011-2012.
Na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz.
1567, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej za rok sprawozdawczy 2011-2012.
§2
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		
		

lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY
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UCHWAŁA NR 2
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby
			 Lekarsko-Weterynaryjnej za rok sprawozdawczy 2011.
Na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz.
1567, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarsko
– Weterynaryjnej za rok sprawozdawczy 2011.
§2
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		
		

lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY

29

Uchwały Samorządu

30

Uchwały Samorządu

31

Uchwały Samorządu

UCHWAŁA NR 3
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działania Rzecznika Odpowiedzialności
			 Zawodowej za okres sprawozdawczy: 16.04.2011 r. do 14.04.2012 r.
Na podstawie art. 27 pkt.3 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567,
z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres sprawozdawczy: 16.04.2011 r.
do 14.04.2012 r.
§2
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		
		

lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY
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UCHWAŁA NR 4
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
			 Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres sprawozdawczy:
			 31.03.2011 r. do 15.03.2012 r.
Na podstawie art. 27 pkt.3 ustawy z dnia 21.12.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres sprawozdawczy: 31.03.2011r-15.03.2012 r.
§2
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
		 lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny

		SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY
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UCHWAŁA NR 5
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
W sprawie:
				

przyjęcia sprawozdania finansowego Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej-Wet. za rok 2011.

Na podstawie art. 27 pkt.3 ustawy z dnia 21.12.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567,
z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2011.
§2
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		
		

lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny

SEKRETARZ
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UCHWAŁA NR 6
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby
			 Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2011.
XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu na podstawie art. 27, pkt. 3 ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych z dnia 21.12.1990 r. /Dz. U. z 2002 r.
Nr 187 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenia
absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, postanawia:
§1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
za rok 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		
		

lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny

SEKRETARZ
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UCHWAŁA NR 7
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Wielkopolskiej Izby
			 Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2012.
Na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się plan finansowy Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu na rok 2012, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
01.01.2012 r.

		
		

lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny

PRZEWODNICZĄCY
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UCHWAŁA NR 8
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
			 w Poznaniu do dokonywania, w uzasadnionych przypadkach, korekty
			 planu finansowego na rok 2012.
Na podstawie art. 27 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187,
poz. 1567, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu upoważnia Radę Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu do dokonywania, w uzasadnionych przypadkach,
korekty planu finansowego, w tym do przesunięcia środków finansowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami planu finansowego oraz do rozdysponowania nadwyżki
bilansowej za rok 2011 na cele statutowe.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		
		

lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny

SEKRETARZ
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UCHWAŁA NR 9
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Sądu
			 Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby
			 Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
Na podstawie art. 27 pkt. 4 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin Organizacji i Trybu Działania Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		
		

lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny

SEKRETARZ
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Załącznik do Uchwały Nr 9 z dnia 14.04.2012 r.
XVII Zjazdu Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu

REGULAMIN
ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA
SĄDU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
Preambuła
Niniejszy „Regulamin Organizacji i Trybu Działania Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Poznaniu” jest realizacją
uchwały nr 11/2009/VIII z dnia 26 czerwca 2009 r. VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii.
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii jest
jednym z postępowań dyscyplinarnych, których celem jest między innymi reakcja
samorządu zawodowego na działania sprzeczne z prawem, ale także z zasadami
etyki zawodowej obowiązującymi członków określonej społeczności zawodowej.
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest też środkiem oddziaływania prewencyjnego i profilaktycznego na członków określonej korporacji,
a więc jest narzędziem mającym zapobiegać zachowaniom naruszającym normy
prawa lub normy etyczne.
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest wyrazem demokratycznych zasad społeczeństwa, do których należy także wymiar sprawiedliwości.
Postępowanie to jest bowiem szansą, by wymiar sprawiedliwości, w ograniczonym
co prawda zakresie, mógł należeć bezpośrednio do określonej społeczności. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej to także wyraz rezygnacji
Państwa z prawa karania (ius puniendi) w określonych sprawach.
Fakt owej rezygnacji nie może jednak oznaczać, że postępowanie w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej może być prowadzone w sposób sprzeczny z systemem prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak też prawo o ustroju sądów
powszechnych wyraźnie stanowią, że w zakresie orzekania sędziowie są niezawiśli
i podlegają wyłącznie Konstytucji RP oraz ustawom.
Niniejsze zapisy mogą stanowić wyłącznie materiał pomocniczy przy poznawaniu
prawa obowiązującego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.
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CZĘŚĆ OGÓLNA
Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa zadania Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej Poznaniu i tryb postępowania przed Sądem oraz podstawowe zasady obsługi kancelaryjnej Sądu.
§2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. „k.p.a.” – kodeks postępowania administracyjnego
2. „k.p.k.” – kodeks postępowania karnego;
3. „obwiniony lekarz weterynarii”-lekarza weterynarii przeciwko któremu został
sporządzony wniosek o ukaranie przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub wydane zostało nieprawomocne orzeczenie;
4. „pokrzywdzony” – osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, której dobro zostało bezpośrednio naruszone
lub zagrożone działaniem lub zaniechaniem lekarza weterynarii;
5. „sąd lekarsko-weterynaryjny” – Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny lub Sąd
Lekarsko-Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
6. „sąd I instancji” – Sąd Lekarsko-Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a także Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny orzekający
jako sąd I instancji.
7. „sąd II instancji” – Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny rozpoznający środki
odwoławcze od orzeczeń wydawanych przez sądy I instancji;
8. „rzecznik odpowiedzialności zawodowej” – Krajowy lub okręgowy rzecznik
odpowiedzialności zawodowej lub jego zastępca;
9. „przewodniczący sądu” – odpowiednio przewodniczącego Sąd Lekarsko-Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub Krajowego Sądu
Lekarsko-Weterynaryjnego;
10. „skład orzekający” – wyznaczony skład sędziów Sądu rozpoznający sprawę;
11. „przewodniczący składu orzekającego” – członka składu orzekającego wyznaczonego przez przewodniczącego Sądu, kierującego rozprawą i czuwającego
nad jej prawidłowym i sprawnym przebiegiem.
§3
Zadaniem sądów lekarsko-weterynaryjnych jest rozpoznawanie spraw dotyczących
odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii, na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. nr 93 poz. 767), kodeksu postępowania karnego,
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca
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1993 r. w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii (Dz. U. Nr
79, poz. 371), Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, a w pozostałych sprawach na
podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.
§4
1. Sąd lekarsko-weterynaryjny jest organem okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej prowadzącej postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej
członków samorządu lekarzy weterynarii za czyny sprzeczne z zasadami etyki
lekarza weterynarii oraz z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania
zawodu lekarza weterynarii.
2. Członkowie sądu okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej nie mogą być
członkami innych organów tej izby, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata
na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii i Krajowy Zjazd lekarzy Weterynarii.
3. Członek sądu lekarsko-weterynaryjnego nie może pełnić swojej funkcji
w okresie, kiedy przeciw niemu toczy się postępowanie karne lub postępowanie
w sprawie odpowiedzialności zawodowej.
4. Na członków sądów lekarsko-weterynaryjnych mogą kandydować lekarze
weterynarii wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej przez siedem lat.
5. Siedzibą sądu jest siedziba okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.
§5
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranych członków sądu zwołuje odpowiednio
prezes okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej albo Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej, w porozumieniu z ustępującym przewodniczącym
sądu, w ciągu 30 dni od dnia wyboru członków sądu. W pierwszym posiedzeniu
uczestniczy ustępujący przewodniczący sądu.
2. Członkowie sądu lekarsko-weterynaryjnego wybierają spośród siebie przewodniczącego sądu i wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym.
§6
1. Przewodniczący sądu kieruje pracą sądu oraz reprezentuje sąd na zewnątrz.
2. Przewodniczący sądu podejmuje czynności mające na celu sprawne funkcjonowanie sądu, a w szczególności:
1) zaznajamia się z każdą wpływającą sprawą do sądu i wyznacza terminy
posiedzeń;
2) ustala składy orzekające oraz wyznacza przewodniczących tych składów;
dba o merytoryczne przygotowanie członków sądu do pracy w składach orzekających;
3) zwołuje narady w celach szkoleniowych i dla omówienia spraw organizacyjnych;
4) stwierdza prawomocność orzeczeń i wydaje stosowne zarządzenia dla ich
wykonania;
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5) odpowiada na pisma wpływające do sądu oraz sygnuje pisma wychodzące;
6) nadzoruje organizację i pracę kancelarii sądu;
7) czuwa nad prawidłową i terminową pracą kancelarii sądu.
3. Przewodniczący sądu jest w zakresie funkcjonowania sądu zwierzchnikiem
członków sądu i przełożonym dla pracowników kancelarii sądu.
4. W czasie nieobecności przewodniczącego sądu jego czynności wykonuje
wskazany przez niego zastępca przewodniczącego sądu.
§7
Podczas wykonywania zadań członków sądu oraz pracowników biurowych obowiązują zasady poufności i zachowania tajemnicy służbowej określone odrębnymi
przepisami.
§8
Na wniosek przewodniczącego sądu wszystkie organy izby lekarsko-weterynaryjnej
są obowiązane służyć mu pomocą, a w szczególności udostępniać dokumenty i inne
materiały niezbędne do prowadzenia postępowania.
Właściwość i skład sądu lekarsko-weterynaryjnego
§9
1. Właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd lekarsko-weterynaryjny okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na terenie której popełniono przewinienie,
z wyłączeniem spraw określonych w art. 50 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
2. Jeżeli przewinienia zawodowe objęte łącznym rozpoznaniem popełniło dwóch
lub więcej obwinionych, którzy podlegają odpowiedzialności przed sądem
okręgowym i Krajowym Sądem Lekarsko-Weterynaryjnym, właściwym rozpoznania sprawy jest Krajowy Sąd.
§ 10
1. Sąd lekarsko-weterynaryjny orzeka zawsze w składzie trzyosobowym,
2. W składzie orzekającym może uczestniczyć dodatkowo, bez prawa głosu,
jeden z członków sądu lekarsko-weterynaryjnego, wyznaczony w charakterze
sędziego rezerwowego.
3. W postępowaniu ponownym toczącym się na skutek uchylenia orzeczenia sądu
I instancji przez Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny i przekazania sprawy
do ponownego rozpoznania, w składzie sądu nie mogą uczestniczyć sędziowie,
którzy brali udział w wydaniu w I instancji orzeczenia uchylonego.
§ 11
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Przy rozdziale pracy pomiędzy sędziów przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego przestrzega zasady niezmienności składu orzekającego w toku załatwiania
sprawy.
§ 12
1. Przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego jest odpowiedzialny za
prawidłowość i terminowość czynności wynikających z przepisów prawa,
a zwłaszcza za treść i formę postanowień, zarządzeń i innych pism procesowych
oraz rzetelność sprawozdań i ścisłość informacji.
2. Każde pismo sporządzone przez przewodniczącego sądu powinno zawierać
jego imię i nazwisko, pełnioną funkcję, datę, sygnaturę sprawy, pieczątkę
z określeniem sprawowanej funkcji i podpis.
§ 13
Przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego sporządza roczne sprawozdanie
statystyczne.
§ 14
1. Członek składu orzekającego jest wyłączony z mocy prawa od udziału w sprawie, jeżeli ujawni się którakolwiek z okoliczności wymienionych w przepisie
art. 40 § 1 k.p.k.
2. Członek sądu lekarsko-weterynaryjnego ulega wyłączeniu, jeżeli pomiędzy nim
a jedną ze stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać
wątpliwości co do bezstronności tego sędziego.
3. Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego należy złożyć do momentu odczytania wniosku rzecznika odpowiedzialności zawodowej o ukaranie.
Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania, chyba że
okoliczność uzasadniająca wyłączenie stała się stronie wiadoma później.
§ 15
W postępowaniu w sprawie wyłączenia członka sądu lekarsko-weterynaryjnego od
orzekania stosować należy zasady określone w przepisie art. 42 k.p.k.
§ 16
Rozpoznając sprawę w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza weterynarii, sąd lekarsko-weterynaryjny winien mieć na względzie, by w każdej konkretnej
sprawie występowały łącznie następujące przesłanki.
1) musi być popełniony konkretny czyn, polegający na działaniu, zaniechaniu lub
kombinacji tych postaci zachowania się lekarza;
2) czyn ten musi być bezprawny, a więc sprzeczny z zasadami etyki weterynaryjnej albo stanowiący naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza
weterynarii lub uchwał samorządu;
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3) czyn musi być nacechowany szkodliwością zawodową w stopniu większym
niż znikomy, a więc musi wpływać ujemnie na ocenę wykonywania zawodu
lub na uczestnictwo w samorządzie;
4) czyn musi być zawiniony, a więc obarczony winą umyślną w postaci zamiaru
bezpośredniego lub zamiaru ewentualnego albo winą nieumyślną w postaci
lekkomyślności lub niedbalstwa.
§ 17
Sąd lekarsko-weterynaryjny nie orzeka w sprawach roszczeń o odszkodowanie.
W takich sprawach orzeka sąd powszechny.
Kary
§ 18
Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.
§ 19
1. Sąd lekarsko-weterynaryjny może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na okres od
trzech miesięcy do trzech lat.
4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
2. Okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny na rozprawie może wydać z urzędu
lub na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej postanowienie
o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu.
3. Odpisy takiego postanowienia okręgowy sąd przesyła Krajowemu Sądowi
Lekarsko-Weterynaryjnemu, właściwej radzie lekarsko-weterynaryjnej i zakładowi zatrudniającemu lekarza weterynarii; odpis takiego postanowienia doręcza
się obwinionemu lekarzowi weterynarii z pouczeniem o przysługującym mu
środku odwoławczym w postaci zażalenia.
4. Jeżeli kara tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza
weterynarii orzeczona została na okres dłuższy niż trzy miesiące, Krajowy Sąd
Lekarsko-Weterynaryjny bada w urzędu wymiar orzeczonej kary tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
5. Postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii jest natychmiast wykonalne.
6. Na postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przysługuje obwinionemu i rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej zażalenie do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego.
7. Lekarz weterynarii, wobec którego sąd lekarsko-weterynaryjny orzekł w II
instancji karę wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4 ma prawo wniesienia odwołania
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do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego, sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
8. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.
Strony, obrońcy i pokrzywdzeni
§ 20
1. Członkowie sądów lekarsko-Weterynaryjnych w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz zasadom Kodeksu Etyki Weterynaryjnej.
2. Sąd orzeka na podstawie swego przekonania opartego na wszystkich zgromadzonych i przeprowadzonych dowodach ocenionych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia
życiowego i zawodowego.
3. Sąd lekarsko-weterynaryjny jest obowiązany badać i uwzględniać okoliczności
przemawiające zarówno na niekorzyść obwinionego lekarza weterynarii, jak
też okoliczności dla niego korzystne.
§ 21
1. Rozprawa przed sądem lekarsko-weterynaryjnym jest jawna dla członków
samorządu
2. lekarsko-weterynaryjnego.
3. W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, oprócz osób
biorących
4. udział w postępowaniu, po dwie osoby wskazane przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej i obwinionego lekarza weterynarii. Jeżeli jest kilku
obwinionych lekarzy weterynarii, każdy z nich może żądać pozostawienia na
sali rozpraw po jednej osobie.
§ 22
1. Obwinionemu lekarzowi weterynarii przysługuje prawo do obrony, a w ramach
tego prawa do składania wyjaśnień, prawa do odmowy składania wyjaśnień
oraz prawo do odmowy udzielania odpowiedzi na pytania.
2. Obwinionemu lekarzowi weterynarii przysługuje prawo do składania wniosków dowodowych, udziału w czynnościach procesowych oraz do końcowego
zaznajomienia się z materiałami postępowania.
3. Obwinionemu lekarzowi weterynarii przysługuje prawo do korzystania z
pomocy obrońcy, którym w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej może być:
1) inny lekarz weterynarii nie pełniący funkcji rzecznika odpowiedzialności
zawodowej lub sędziego lub
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2) adwokat posiadający stosowne upoważnienie do obrony.
4. Zarówno lekarz weterynarii będący obrońcą obwinionego, jak też adwokat
występujący w tym charakterze mogą udzielić dalszego upoważnienia do
obrony innemu lekarzowi weterynarii albo adwokatowi (tzw. substytucja).
5. W przypadku, gdy obwiniony lekarz weterynarii nie ma obrony z wyboru, sąd
lekarsko-weterynaryjny wyznacza mu spośród lekarzy weterynarii obrońcę
z urzędu, jeżeli zachodzi uzasadniona taka potrzeba.
§ 23
Jeżeli w sprawie występuje dwóch lub więcej lekarzy weterynarii, którzy są obwinieni, postępowanie przeprowadza się łącznie chyba, że jest to niemożliwe lub
w pewnym stopniu utrudnione.
§ 24
1. Do zamknięcia postępowania dowodowego na rozprawie, strony w tym pokrzywdzony oraz obrońcy i pełnomocnicy mogą składać wnioski co do toku
postępowania.
2. Po zamknięciu postępowania dowodowego istnieje możliwość jego ponownego
otwarcia w celu przeprowadzenia wnioskowanego dowodu.
3. Po przeprowadzeniu tego dowodu, postępowanie dowodowe należy ponownie
zamknąć.
§ 25
W postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii
może zostać ustanowiony pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 87 § 1 k.p.k.).
§ 26
1. Stronom, oraz obrońcom i pełnomocnikom udostępnia się akta postępowania
i daje się możliwość sporządzania z nich odpisów.
2. Za zgodą przewodniczącego sądu akta sprawy mogą być udostępnione innym
osobom.
3. Na wniosek obwinionego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kserokopie
dokumentów z akt sprawy. Kserokopie tych dokumentów mogą zostać wydane
odpłatnie także innym osobom.
4. Przewodniczący sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie
odpłatnie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.
5. Nie można odmówić stronie zezwolenia na sporządzenie odpisu (kserokopii)
w przypadku, gdy chodzi o:
1) protokół czynności, w której strona uczestniczyła (np. protokół przesłuchania);
2) dokument pochodzący od niej lub sporządzony z jej udziałem.
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Współdziałanie ze środkami publicznego przekazu
§ 27
Przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego współdziała ze środkami publicznego przekazu w zakresie upowszechniania informacji dotyczącej działalności sądu.
§ 28
Udzielone prasie informacje nie mogą naruszać chronionego prawem dóbr osobistych uczestników postępowania oraz szkodzić interesom prowadzonego postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.
§ 29
Przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego kieruje do prasy odpowiedzi
na krytykę oraz sprostowanie publikowanych wiadomości nieprawdziwych lub
nieścisłych.
Przygotowanie, przebieg i porządek posiedzenia
§ 30
1. W każdej sprawie prowadzonej w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza weterynarii przewodniczący sądu wydaje pisemne
zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy, w którym powołuje skład osobowy
sądu, wyznacza miejsce i termin rozprawy lub posiedzenia sądu. Dla każdej
sprawy wyznaczonej do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu wyznacza
się termin ich rozpoczęcia.
2. W zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy lub posiedzenia przewodniczący sądu
wymienia osoby, które należy wezwać na rozprawę lub posiedzenie jak również osoby, które o rozprawie lub posiedzeniu powinny zostać zawiadomione.
3. Sprawy z udziałem tego samego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
oraz sprawy, w których występują te same osoby, należy w miarę możliwości
wyznaczać na ten sam dzień i w następującej po sobie kolejności.
4. Wykaz spraw wyznaczonych do rozpoznania na rozprawie w określonym dniu
umieszczony przed wejściem na salę rozpraw stanowi tzw. wokandę.
§ 31
1. Pomieszczenie, w którym ma się odbywać posiedzenie powinno spełniać
wymogi niezbędne dla zachowania powagi sądu jako organu okręgowej izby
lekarsko-weterynaryjnej.
2. W pomieszczeniu tym powinien być przygotowany stół sędziowski oraz miejsce
dla rzecznika odpowiedzialności zawodowej, obwinionego lekarza weterynarii
i innych osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu.
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§ 32
1. Przewodniczący składu orzekającego zajmuje miejsce środkowe za stołem
sędziowskim, a pozostali sędziowie zajmują miejsca obok przewodniczącego.
2. Protokolant zajmuje miejsce przy stole sędziowskim po lewej stronie sądu,
obwiniony lekarz weterynarii lub jego obrońca przed stołem sędziowskim
po lewej stronie sądu, zaś rzecznik odpowiedzialności zawodowej po prawej
stronie sądu.
§ 33
1. Gdy sąd wchodzi do sali rozpraw lub salę rozpraw opuszcza, wszyscy obecni
na sali rozpraw, nie wyłączając rzecznika odpowiedzialności zawodowej
i protokolanta wstają z miejsc.
2. W czasie odbierania przez sąd przyrzeczenia od świadka lub biegłego, wszyscy
nie wyłączając sądu stoją.
3. Każda osoba która zwraca się do sądu i do której zwraca się sąd wstaje z miejsca. W uzasadnionych przypadkach, mając wzgląd na stan zdrowia uczestnika
postępowania, przewodniczący składu orzekającego może zezwolić, aby osoba
zwracająca się do sądu lub do której sąd się zwraca a także gdy osoba ta składa
zeznanie lub wydaje opinie, siedziała.
4. W czasie ogłaszania sentencji orzeczenia sądu lekarsko weterynaryjnego wszyscy uczestnicy postępowania obecni w sali rozpraw uczestnicy postępowania
– z wyjątkiem członków składu orzekającego – stoją. Na czas ogłoszenia
ustnego uzasadnienia orzeczenia przewodniczący składu orzekającego może
obecnym w sali rozpraw uczestnikom postępowania zezwolić usiąść.
§ 34
1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem między innymi udzielając lub odbierając głos przemawiającemu, zarządzając przerwę w rozprawie, pilnując prawidłowego sporządzenia
protokołu rozprawy itp.
2. Sąd lekarsko-weterynaryjny pod kierunkiem przewodniczącego składu orzekającego dąży do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności
sprawy. W tym celu postanowieniem dopuszcza dowody zgłoszone przez
strony.
3. Sąd może również przeprowadzić dowód z urzędu, jeśli o istnieniu takiego
dowodu wie i jeśli uzna, że przeprowadzenie tego dowodu służyć będzie
ustaleniu istotnych faktów i okoliczności będących przedmiotem rozpoznania
w toczącym się postępowaniu.
4. Sąd postanowieniem może oddalić wniosek dowodowy strony jeżeli:
1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne;
2) okoliczność, która ma być udowodniona nie ma znaczenia do rozstrzygnięcia
sprawy;
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3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia okoliczności;
4) dowodu przeprowadzić się nie da;
5) wniosek ewidentnie zmierza do przedłużania postępowania.
§ 35
1. Przed przesłuchaniem przewodniczący składu orzekającego sprawdza dane osobowe obwinionego, świadków lub biegłych na podstawie dowodu osobistego
lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub funkcję, czyniąc o tym
stosowną wzmiankę w protokole. Brak dokumentu stwierdzającego tożsamość
należy również odnotować w protokole.
2. Przewodniczący sprawdza stawiennictwo stron i innych uczestników postępowania (świadków, biegłych, obrońców i pełnomocników) i ustala, czy
wezwania i zawiadomienia doręczone zostały prawidłowo.
3. W przypadku niestawiennictwa osób wezwanych na rozprawę lub braku dokumentów tożsamości lub potwierdzających wykonywaną funkcję, sąd może
odroczyć rozprawę, wyznaczyć nowy jej termin, zobowiązać wszystkich
uczestników postępowania do stawiennictwa w nowym wyznaczonym terminie
oraz wezwać określone osoby do przedstawienia odpowiednich dokumentów.
§ 36
Przewodniczący składu orzekającego sprawdza również, czy zgłaszający się jako
obrońca obwinionego rzeczywiście jest osobą uprawnioną do sprawowania obrony,
a więc jest lekarzem weterynarii lub adwokatem.
Doręczenia
§ 37
Wszelkie pisma procesowe bez względu na to czego dotyczą-doręcza się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (art. 130 k.p.k.).
§ 38
Jeżeli obecny w sądzie adresat wykazał swoją tożsamość, pismo dołącza się mu
bezpośrednio, za potwierdzeniem odbioru.
§ 39
Jeżeli adresat podał jako adres do korespondencji tylko numer skrytki pocztowej,
zawiadomienie o nadejściu przesyłki sądowej może być dokonane również za
pośrednictwem tej skrytki.
§ 40
Wezwania i zawiadomienia o terminach posiedzeń powinny być wysłane w terminach umożliwiających ich doręczenie. W przypadku stwierdzenia przeszkód
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w doręczeniu, przewodniczący sądu zarządza ponowne doręczenie wezwań lub
zawiadomień, zaś w przypadku odwołania terminu rozprawy lub posiedzenia, przewodniczący sądu zarządza zawiadomienie o tym fakcie osób uprzednio skutecznie
wezwanych lub zawiadomionych.
Jeżeli pismo podlegające doręczeniu zostało złożone w czasie uniemożliwiającym
doręczenie przed terminem posiedzenia, pismo to doręcza się na posiedzeniu,
odnotowując fakt doręczenia w protokóle.
Przesłuchania
§ 41
1. Sąd lekarsko-weterynaryjny może wzywać i przesłuchiwać obwinionego lekarza weterynarii, świadków i biegłych. Świadkowie zamieszkali poza okręgiem
izby w uzasadnionych przypadkach mogą być przesłuchiwani w trybie pomocy
prawnej przez właściwy miejscowo sąd lekarsko-weterynaryjny.
2. Jeżeli świadek nie może stawić się z powodu przeszkody zbyt trudnej do
usunięcia, sąd lekarsko-weterynaryjny zleca jego przesłuchanie członkowi wyznaczonemu ze swego składu. Strony mają prawo brać udział w tej czynności.
§ 42
Przed rozpoczęciem przesłuchania należy świadka lub biegłego uprzedzić o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 190,
§ 1 k.p.k.).
§ 43
1. Utrwalenie przebiegu czynności protokołowanej za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk musi następować równocześnie z protokółowaniem
czynności. Nagranie przebiegu jakiejkolwiek czynności na nośniku elektronicznym nie zastępuje protokołu, a jest jedynie jego załącznikiem.
2. Utrwalony przebieg czynności w sposób określony w ust. 1 na żądanie osoby
w niej uczestniczącej należy odtworzyć bezpośrednio po jej dokonaniu i fakt
ten odnotować w protokole czynności.
3. W przypadku, gdy dowodem w sprawie jest zapis na nośniku informacji,
z czynności odtworzenia tego zapisu sporządza się protokół.
§ 44
Obwinionemu lekarzowi weterynarii stosownie do art. 300 k.p.k. należy udzielić
pouczenia o przysługującym mu prawie do obrony, w tym prawie do odmowy
wyjaśnień oraz udzielania odpowiedzi na pytania, prawie do składania wniosków
dowodowych oraz innych wniosków, np. dotyczących toku postępowania, prawie
zadawania pytań osobom przesłuchiwanym, tudzież o prawie do wnoszenia środków
odwoławczych. Udzielenie pouczenia należy odnotować w protokole. Brak takiego
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pouczenia nie może dla obwinionego lekarza weterynarii wywoływać negatywnych
skutków proceduralnych.
§ 45
Jeśli w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej świadek lub
biegły nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia albo bezpodstawnie odmawia zeznań, sąd lekarsko-weterynaryjny może zwrócić się do sądu rejonowego
właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o przesłuchanie jej w charakterze świadka lub biegłego na okoliczności wskazane przez sąd
lekarsko-weterynaryjny, a protokół przesłuchania przesyłany jest sądowi lekarsko-weterynaryjnemu

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Postępowanie przed sądem lekarsko-weterynaryjnym
I instancji
§ 46
Wniosek o ukaranie przez sąd lekarsko-weterynaryjny może złożyć tylko rzecznik
odpowiedzialności zawodowej.
§ 47
Po wpłynięciu wniosku o ukaranie, przewodniczący sądu bezzwłocznie kieruje
sprawę do rozpoznania na rozprawie i wydaje stosowne zarządzenia przygotowujące rozprawę chyba, że istnieją podstawy do skierowania sprawy na posiedzenie
niejawne.
§ 48
1. Przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego kieruje sprawę na posiedzenie
niejawne, gdy zachodzi potrzeba wydania postanowienia o:
1) umorzeniu postępowania,
2) zawieszeniu postępowania
3) przekazaniu sprawy rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej w celu
uzupełnienia postępowania wyjaśniającego albo
4) skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie, które doręcza się stronom
i pokrzywdzonemu.
2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1-3 stronom przysługuje
zażalenie do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego w terminie 7 dni za
pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie; pokrzywdzonemu przysługuje
zażalenie na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
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3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powinno wskazywać, w jakim
kierunku ma nastąpić uzupełnienie postępowania oraz określić termin zakończenia postępowania nie dłuższy niż 3 miesiące.
§ 49
Stosownie do art. 17 § 1 k.p.k. postępowanie umarza się, gdy m.in.:
czynu nie popełniono, bądź czyn nie zawiera znamion przewinienia określonego
w art. 45 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
osoba, której dotyczy postępowanie, nie podlega przepisom o odpowiedzialności
zawodowej lekarza weterynarii (np. nie jest lekarzem weterynarii),
obwiniony zmarł,
nastąpiło przedawnienie, tj. upłynęło 3 lata od popełnienia czynu,
postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie
ukończone lub wcześniej wszczęte toczy się,
nastąpiło przedawnienie karalności.
§ 50
Postępowanie może być zawieszone:
W razie dłuższej nieobecności w kraju obwinionego lekarza weterynarii, jego
psychicznej choroby lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej prowadzenie
postępowania – na czas trwania tej przeszkody;
W razie gdy o ten sam czyn, który stanowi przewinienie zawodowe, toczy się
postępowanie karne, do czasu ukończenia tego postępowania.
§ 51
Na posiedzeniu niejawnym sąd nie może uniewinnić obwinionego.
§ 52
Jeżeli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom formalnym, a sprawę skierowano
do rozpoznania na rozprawie, przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego
zarządza doręczenie jego odpisu obwinionemu lekarzowi weterynarii.
§ 53
Przewodniczący sądu wydaje zarządzenie o wyznaczeniu, w którym wskazuje:
1) termin i miejsce, w którym rozprawa się odbędzie,
2) skład orzekający z przewodniczącym tego składu,
3) osoby, które na rozprawę należy wezwać, w tym:
– obwinionego lekarza weterynarii,
– świadków i biegłych,
– pokrzywdzonego, który występuje w sprawie jako świadek,
4) osoby, które należy o terminie rozprawy zawiadomić, w tym:
– obrońcę obwinionego,
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– rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
– pokrzywdzonego, nie występującego w charakterze świadka.
§ 54
1. Zarówno wezwania, jak i zawiadomienia o terminie rozprawy powinny być
doręczone w taki sposób, aby między datą doręczenia wezwania lub zawiadomienia, a datą rozprawy zachowany został okres co najmniej 14 dni.
2. W razie niezachowania tego terminu, obwiniony lekarz weterynarii lub jego
obrońca może skutecznie żądać odroczenia rozprawy.
§ 55
1. Udział rzecznika odpowiedzialności zawodowej w rozprawie jest obowiązkowy.
2. Oskarżycielem przed sądem jest rzecznik odpowiedzialności zawodowej
§ 56
Sąd lekarsko-weterynaryjny może z ważnych powodów zarządzić przerwę w rozprawie na okres nie dłuższy niż 21 dni.
§ 57
1. Sąd lekarsko-weterynaryjny odracza rozprawę w razie:
1) niestawiennictwa rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
2) usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego lekarza weterynarii,
3) niestawiennictwa obwinionego lekarza weterynarii, którego obecność na
rozprawie uznał za konieczną,
4) niestawiennictwo obwinionego lekarza weterynarii, któremu wezwanie nie
zostało doręczone.
2. Sąd lekarsko-weterynaryjny może odroczyć rozprawę w razie niestawiennictwa
świadka lub biegłego albo z innej ważnej przyczyny.
§ 58
Po sprawdzeniu stawiennictwa przewodniczący składu orzekającego zarządza
opuszczenie sali rozpraw przez świadków. Biegli mogą pozostać na sali.
§ 59
Nie usprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lekarza weterynarii lub jego
obrońcy na rozprawie nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy chyba, że sąd
lekarsko-weterynaryjny uzna ich obecność za konieczną i decyzja w tej sprawie
powinna być odnotowana w protokóle.
§ 60
1. Po opuszczeniu sali rozpraw przez świadków przewodniczący udziela głosu
rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, który odczytuje wniosek o ukaranie wraz z uzasadnieniem.
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2. Po odczytaniu wniosku, przewodniczący sądu pyta obwinionego lekarza weterynarii, czy zrozumiał treść wniosku o ukaranie, czy przyznaje się zarówno
do faktu popełnienia zarzucanego mu czynu jak i do winy, po czym zwraca się
do obwinionego o złożenie wyjaśnień.
3. Przewodniczący składu orzekającego poucza obwinionego o przysługujących
mu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z toczącym się postępowaniem, a więc o tym, że obwiniony ma prawo zadawania pytań osobom
przesłuchiwanym – świadkom i biegłym, może ustosunkować się do każdego
przeprowadzonego dowodu, a także do składania własnych wniosków dowodowych.
4. Następnie sąd przesłuchuje świadków i biegłych, ocenia dokumenty lub przeprowadza inne dowody.
§ 61
Materiały sprawy za zgodą stron mogą być bez odczytywania uznane przez sąd
lekarsko-weterynaryjny w całości lub w części za materiał dowodowy.
§ 62
1. Przewodniczący wzywa na salę świadków pojedynczo. Po wezwaniu świadka
ustala jego tożsamość, zawód, wiek, stosunek do stron postępowania, a ponadto
o ewentualną karalność za składanie fałszywych zeznań.
2. Jeśli świadek oświadczy, że jest osobą bliską dla jednej ze stron, przewodniczący poucza go o prawie odmowy składania zeznań, jak również o tym, że
jeśli świadek ten chce zeznawać, to pod groźbą odpowiedzialności za składanie
fałszywych zeznań.
3. Sąd może zwolnić świadka z obowiązku składania zeznań ze względu na
szczególnie bliski stosunek osobisty łączący go z obwinionym, jeśli świadek
zwróci się o to z wnioskiem do momentu rozpoczęcia swojego zeznania.
4. Przewodniczący poucza świadka lub biegłego o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań, a następnie odbiera się od świadka lub biegłego
przyrzeczenie o treści: „świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę
niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”
Za zgodą stron można zwolnić świadków lub biegłego z obowiązku złożenia
przyrzeczenia.
3. Sąd obowiązany jest odebrać przyrzeczenie od świadka lub biegłego, gdy strona
tego zażąda.
§ 63
1. Jeśli w toku rozprawy ujawnione okoliczności wskazują na to, że obwinionemu
należy zarzucić dodatkowo popełnienie innego jeszcze czynu, wówczas na
wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej sąd lekarsko-weterynaryjny
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może rozpoznać sprawę także w zakresie rozpoznania nowego ujawnionego
czynu, ale tylko za zgodą obwinionego lekarza weterynarii. W przypadku braku
takiej zgody, sąd lekarsko-weterynaryjny rozprawę odracza.
2. W razie odroczenia rozprawy z przyczyny określonej w ust. 1 rzecznik odpowiedzialności zawodowej wnosi nowy lub dodatkowy wniosek o ukaranie.
§ 64
1. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela głosu w następującej kolejności:
1) rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej,
2) obrońcy obwinionego,
3) obwinionemu lekarzowi weterynarii.
2. Przed przemówieniami stron i obrońców, na wniosek pokrzywdzonego przewodniczący składu orzekającego może udzielić mu głosu.
§ 65
1. Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orzekającego zamyka przewód
sądowy i sąd lekarsko-weterynaryjny niezwłocznie przystępuje do narady.
2. Przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem jest tajny i nie może być protokołowany. W naradzie i głosowaniu uczestniczą tylko członkowie składu
orzekającego. Sąd może wyrazić zgodę na przebywanie w pokoju narad protokolanta.
3. Podczas narady osobno omawiane są kwestie związane z ustaleniem stanu
faktycznego przedmiotowej sprawy, następnie kwestie związane z winą obwinionego lekarza weterynarii i osobno kwestie dotyczące rozstrzygnięcia,
w tym w szczególności kwestie związane z rodzajem kary i jej wymiarem.
§ 66
1. Sąd Lekarsko-Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
wymierza karę biorąc pod uwagę stopień i postać winy, naruszenie przepisów
o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii zasad etyki zawodowej, skutki
czynu oraz zachowanie się obwinionego przed popełnieniem przewinienia
zawodowego i po jego popełnieniu.
2. Dowody sąd ocenia zgodnie z regułami wynikającymi z zasady swobodnej
oceny dowodów. Ocena dowodów nie może być jednak dowolna, gdyż sąd
powinien wykazać dlaczego jednym dowodom dał wiarę, a innym odmówił
wiary i na jakich w tym względzie oparł się przesłankach.
§ 67
1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień zawodowych Sąd Lekarsko-Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wymierza

57

Uchwały Samorządu

kary za poszczególne przewinienia, a następnie wymierza jedną karę łączną
za wszystkie czyny.
2. Przy orzekaniu kary łącznej, lub orzeczenia łącznego stosuje się następujące zasady:
1) w przypadku orzeczenia kary upomnienia i kary nagany, wymierza się jedną
karę łączną – karę nagany,
2) w przypadku orzeczenia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu
wolno w ramach kary łącznej orzec również karę nagany lub karę upomnienia,
3) przy orzeczeniu za kilka przewinień kar zawieszenia prawa wykonywania
zawodu, kara łączna nie może przekroczyć 3 lat,
4) przy orzeczonych za kilka przewinień kar rodzajowych różnych w tym kary
pozbawienia prawa wykonywania zawodu, wymierza się jedną karę łączną
pozbawienia prawa wykonywania zawodu.
§ 68
1. Orzeczenie zapada większością głosów.
2. Orzeczenie musi być podpisane przez cały skład orzekający.
3. Sędzia, który głosował na uniewinnieniem obwinionego może powstrzymać
się od głosowania o karze.
4. Sędzia przegłosowany może złożyć zdanie odrębne i zaznaczyć to zdanie odrębne w orzeczeniu. W takim przypadku sędzia, który złożył zdanie odrębne
obowiązany jest swoje zdanie odrębne uzasadnić.
§ 69
1. Po zamknięciu rozprawy i odbyciu narady przewodniczący ogłasza stronom
orzeczenie, przytaczając ustnie najważniejsze motywy orzeczenia.
2. W sprawach szczególnie zawiłych sąd lekarsko-weterynaryjny może odroczyć
ogłoszenie orzeczenia na okres nie przekraczający 7 dni.
§ 70
1. Sąd Lekarsko-Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z urzędu uzasadnia na piśmie rozstrzygnięcia, od których przysługuje środek
odwoławczy.
Uzasadnienie orzeczenia powinno być sporządzone w ciągu 14 dni i może być
podpisane przez przewodniczącego składu orzekającego o ile sędzia nie zgłosił
zdania odrębnego.
2. Odpisy orzeczeń i postanowień wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o środkach
odwoławczych i terminie ich wniesienia doręcza się stronom i pokrzywdzonemu, a jeżeli ustanowiono obrońcę, odpisy te doręcza się również obrońcy.
§ 71
1. Każde orzeczenie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej powinno zawierać:
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1) oznaczenie Sądu, który je wydał oraz nazwiska członków sądu, rzecznika
odpowiedzialności zawodowej i protokolanta,
2) datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
3) imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego,
4) opis zarzuconego przewinienia zawodowego,
5) rozstrzygnięcie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej to jest:
		 – uznać obwinionego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu, lub
		 – uniewinnić obwinionego, lub
		 – umorzyć postępowanie
6) uzasadnienie, które powinno zawierać między innymi:
		 – ustalenie stanu faktycznego, a więc dokładne określenia przewinienia
zawodowego, który sąd przyjął za podstawę orzeczenia,
		 – wyjaśnienie podstawy prawnej orzeczenia,
		 – przytoczenie okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze
kary,
7) rozstrzygnięcie co do kary,
8) rozstrzygnięcie o kosztach postępowania.
2. Orzeczenie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uprawomocnia się po upływie terminu przewidzianego do
złożenia środka odwoławczego.
§ 72
Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
składu orzekającego sądu lekarsko-weterynaryjnego i protokolant.
Środki odwoławcze
§ 73
Od każdego orzeczenia sądu lekarsko-weterynaryjnego I instancji, które narusza
prawa strony lub szkodzi jej interesom, przysługuje środek odwoławczy w postaci
odwołania.
§ 74
1. Obwinionemu lekarzowi weterynarii, rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, pokrzywdzonemu przysługuje prawo do odwołania od orzeczenia Sądu
Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w terminie 14 dni od daty doręczenia zaskarżonego orzeczenia wraz z pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania.
2. Odwołanie może zostać wniesione do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za pośrednictwem tego sądu lekarsko-weterynaryjnego, który wydał
zaskarżone orzeczenie.
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3. Wniesione odwołanie wraz z pismem przewodnim oraz aktami sprawy, sąd
I instancji przesyła w ciągu 7 dni do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Strony otrzymują odpis odwołania.
4. Przewodniczący Sądu wydaje zarządzenie o odmowie przyjęcia środka odwoławczego, jeśli wniesiony został po upływie terminu przez osobę nieuprawnioną
lub, gdy odwołanie nie spełnia warunków formalnych i wówczas, gdy jest on
niedopuszczalny.
Na zarządzenie przewodniczącego Sądu przysługuje zażalenie do tego sądu
w terminie 7 dni.
§ 75
Pokrzywdzonemu przysługuje odwołanie od orzeczeń kończących postępowanie
w I instancji tylko w części dotyczącej winy.
Wykonywanie prawomocnych orzeczeń i wznowienie postępowania
§ 76
Sąd lekarsko-weterynaryjny I instancji przesyła najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
uprawomocnienia się orzeczenia jego odpis właściwej okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej oraz kierownikowi
zakładu pracy zatrudniającego ukaranego.
§ 77
1. O wznowieniu postępowania orzeka postanowieniem sąd, który wydał orzeczenie kończące postępowanie.
2. Na postanowienie okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego przysługuje
zażalenie w terminie 7 dni do Krajowego Sądu lekarsko-Weterynaryjnego.
3. Wznowione postępowanie toczy się na zasadach ogólnych.
Koszty postępowania
§ 78
1. Każde orzeczenie sądu lekarsko-weterynaryjnego powinno zawierać postanowienie o kosztach postępowania.
2. Jeżeli w orzeczeniu nie określono kosztów postępowania, określa je zarządzeniem przewodniczący sądu w terminie 14 dni od wydania orzeczenia.
3. Na zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje ukaranemu lekarzowi
weterynarii prawo zażalenia w terminie 7 dni do sądu lekarsko-weterynaryjnego, który wydał orzeczenie.
§ 79
1. W razie wydania orzeczenia o ukaraniu, sąd lekarsko-weterynaryjny obciąża
ukaranego lekarza weterynarii kosztami postępowania na rzecz izby lekarsko-
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-weterynaryjnej, której ukarany był członkiem w czasie wniesienia wniosku
o ukaranie.
2. W przypadku uniewinnienia lekarza weterynarii lub umorzenia postępowania
kosztami postępowania obciąża się izbę, której członkiem był obwiniony lekarz
weterynarii (Uchwała Nr 124/2009/IV z dnia 27 lutego 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych).
3. Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub więcej obwinionych lekarzy
weterynarii, koszty postępowania sąd lekarsko-weterynaryjny dzieli między
nich według zasad słuszności.
4. Sąd lekarsko-weterynaryjny może zwolnić ukaranego lekarza weterynarii od
zwrotu kosztów postępowania w całości lub w części, jeśli uzna, że poniesienie
ich byłoby dla ukaranego lub jego rodziny zbyt uciążliwe.
§ 80
1. Koszty postępowania prowadzonego przed okręgowym sądem lekarsko-weterynaryjnym wykłada właściwa okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna.
2. Egzekucja kosztów postępowania należy do izby lekarsko-weterynaryjnej, na
której rzecz koszty te zostały zasądzone.
3. Należności przypadające świadkom lub biegłym wypłaca właściwa izba lekarsko-weterynaryjna na zasadach obowiązujących w postępowaniu sądowym.
§ 81
Do kosztów postępowania należą:
1. koszty doręczenia wezwań i innych pism,
2. należności rzeczników odpowiedzialności zawodowej i członków sądu związane z postępowaniem, a w szczególności zwrot utraconych zarobków i kosztów
przejazdów,
3. należności świadków i biegłych.
Skargi i wnioski
§ 82
Wpływające do sądu lekarsko-weterynaryjnego skargi, wnioski, o których mowa
w art. 227 241 kpa, podlegają załatwieniu zgodnie z przepisami działu VIII tego
kodeksu oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Obsługa biurowa
§ 83
Obsługę kancelaryjną okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego zapewnia
okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna, w tym również wyznacza pracownika do
wykonywania czynności biurowych (sekretarza).
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Sekretarz obowiązany jest dokładnie i terminowo wykonywać polecenia przewodniczącego sądu lekarsko-weterynaryjnego.
Sekretarz wykonuje zarządzenia przewodniczącego sądu oraz prowadzi akta i
księgi biurowe.
§ 84
Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
1) przyjmowanie nadchodzących do biura pism, opatrywanie ich datą wpływu
oraz przedstawianie ich przewodniczącemu wraz z aktami sprawy,
2) przedstawianie pism i akt przewodniczącemu, jeżeli z powodu upływu terminu
należy wydać orzeczenie lub zarządzenie,
3) sporządzenia wezwań i zawiadomień,
4) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji,
5) przygotowanie i wysyłanie akt spraw do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego,
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego sądu.
§ 85
Korespondencja w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej jest poufna.
§ 86
Do niniejszego regulaminu sądów izb lekarsko-weterynaryjnych dołącza się 24
wzory pism, zarządzeń, postanowień i orzeczeń ponumerowanych kolejno:
wzór Nr 1 – Zarządzenie okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego o wyznaczeniu posiedzenia niejawnego,
wzór Nr 2 – Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy,
wzór Nr 3 – Postanowienie o umorzeniu postępowania na posiedzeniu niejawnym,
wzór Nr 4 – Postanowienie o zawieszeniu postępowania na posiedzeniu niejawnym,
wzór Nr 5 – Postanowienie o przekazaniu sprawy rzecznikowi odpowiedzialności
zawodowej na posiedzeniu niejawnym,
wzór Nr 6 – Postanowienie o skierowaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy do
rozpoznania na rozprawie,
wzór Nr 7 – Zarządzenie w sprawie doręczenia odpisu wniosku o ukaranie,
wzór Nr 8 – Wezwanie do stawiennictwa na rozprawie obwinionego,
wzór Nr 9 – Wezwanie do stawiennictwa świadka/biegłego,
wzór Nr 10 – Zawiadomienie o terminie rozprawy,
wzór Nr 11 – Postanowienie w sprawie przesłuchania świadka przez sąd innej izby
w trybie pomocy prawnej,
wzór Nr 12 – Pismo do sądu lekarsko-weterynaryjnego innej izby o przesłuchanie
świadka w trybie pomocy prawnej,
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wzór Nr 13 – Postanowienie w sprawie zwrócenia się do Sądu Rejonowego
o przesłuchanie w charakterze świadka lub biegłego,
wzór Nr 14 – Pismo do Sądu Rejonowego o przesłuchanie świadka lub biegłego,
wzór Nr 15 – Protokół przesłuchania świadka,
wzór Nr 16 – Protokół rozprawy,
wzór Nr 17 – Orzeczenie sądu – uznanie winy,
wzór Nr 18 – Orzeczenie sądu – uniewinnienie oraz koszty postępowania,
wzór Nr 19 – Postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania,
wzór Nr 20 – Postanowienie o wznowieniu postępowania,
wzór Nr 21 – Postanowienie o tymczasowym zwieszeniu lekarza weterynarii
w czynnościach zawodowych,
wzór Nr 22 – Postanowienie o wyłączeniu od udziału w sprawie członka sądu,
wzór Nr 23 – Doręczenie orzeczenia /postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem,
wzór Nr 24 – Roczne sprawozdanie statystyczne.

UCHWAŁA NR 10
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia stanowiska w związku z planowaną reformą Inspekcji
			 Weterynaryjnej wystosowanego przez Powiatowych Lekarzy
			 Weterynarii z województwa wielkopolskiego.
§1
Delegaci z województwa wielkopolskiego zebrani na XVII Zjeździe Sprawozdawczym Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu przyjmują
stanowisko wystosowane przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w sprawie
planowanej reformy Inspekcji.
§2
Stanowisko PLW województwa wielkopolskiego na temat planowanej reformy
Inspekcji Weterynaryjnej stanowi załącznik do uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
		
		

lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny
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Załącznik do Uchwały Nr 10
XVII Zjazdu Sprawozdawczego
Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby L-W
z dnia 14.04.2012 r.

Stanowisko Powiatowych Lekarzy Weterynarii
województwa wielkopolskiego
Powiatowi Lekarze Weterynarii woj. Wielkopolskiego, uczestniczący w spotkaniu
w dniu 22 marca 2012 r. w Będlewie z Posłem na Sejm Piotrem Walkowskim, Vice
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzejem Butrą i Wicewojewodą Wielkopolskim Przemysławem Pacią, przedstawiają następujące propozycje środowiska
lekarsko-weterynaryjnego:
I. Dotyczące założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
1. Utworzenie nowej Inspekcji powinno być oparte o istniejącą strukturę
Inspekcji Weterynaryjnej (nie należy jej rozwiązywać). Uzasadnieniem
tego stanowiska jest to, że w sytuacjach kryzysowych i w ocenie służb
urzędowych innych państw (USA, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania
i inne) Inspekcja Weterynaryjna w Polsce jest modelowo zbudowana
i zorganizowana. Wiele służb z innych krajów UE uważa, że tak zorganizowana służba nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem epizootycznym daje gwarancję zapewnienia tego bezpieczeństwa
i jest wzorem do naśladowania. Ponadto postępowanie to jest najbardziej
uzasadnione ekonomicznie.
2. Struktura Inspekcji powinna być trójstopniowa i w pełni spionizowana.
Uzasadnieniem tego jest możliwość szybkiego działania w sytuacjach
kryzysowych. Pogląd ten potwierdzają opinie kontrolerów unijnych FVO.
3. Inspekcja Weterynaryjna dysponuje odpowiednią bazą materialną i kadrową, która pozwala realizować zadania przewidziane ustawodawstwem
unijnym oraz krajowym. Utworzenie nowej Inspekcji wymaga jedynie
poszerzenia kadrowego i wsparcia finansowego proporcjonalnego do
przejmowanych zadań.
4. Przyszła Inspekcja powinna mieć na nowo określone zadania, które będzie
realizowała. Dotychczasowy zamiar określenia zadań poprzez spisanie ich
z poszczególnych ustaw uniemożliwi jednolite funkcjonowanie tej Inspekcji.
5. „Od pola do stołu” – Realizacja tej zasady możliwa będzie po objęciu przez
nową Inspekcję również zadań wykonywanych przez inne Inspekcje.
6. Funkcjonowanie nowej Inspekcji powinno być związane z dostosowaniem
kadr i finansów do wyznaczonych zadań.
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7. Przygotowanie kadrowe i sprzętowe laboratoriów Inspekcji Weterynaryjnej
(ZHW) muszą zostać zachowane. W nich bowiem możliwe jest wiarygodne
dla wszystkich (w tym innych krajów Unii Europejskiej i innych krajów
trzecich) wykonywanie badań niezbędnych w produkcji żywności i pasz
oraz produkcji zwierzęcej.
8. Osoby kierujące na poszczególnych szczeblach Inspekcją muszą posiadać
wykształcenie weterynaryjne wraz ze specjalizacją oraz stażem pracy
określonym w dotychczas obowiązujących przepisach.

UCHWAŁA NR 11
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia stanowiska o obniżeniu składki na rzecz Krajowej Rady
			 Lekarsko-Weterynaryjnej, w związku z nieprawidłowościami
			 w gospodarce finansowej Izby.
§1
Delegaci zebrani na XVII Zjeździe Sprawozdawczym Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, wyrażają głębokie zaniepokojenie stanem
finansów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz dezaprobatę dla gospodarki
finansowej Krajowej Rady w poprzedniej oraz obecnej kadencji. Zupełny brak
dyscypliny finansowej w kwestii wydatków oraz brak zdecydowanego rozliczenia
i odcięcia się od działań finansowych poprzedniego prezesa, budzi uzasadnione
obawy środowiska o sens finansowania pewnych nieuzasadnionych wydatków
z naszych składek. Szczególny sprzeciw budzą działania Krajowej Izby w kwestii:
1. Finansowania imprez typu VETFORUM w Łodzi, gdzie kilkakrotnie przekroczono planowany udział finansowy Krajowej Rady w 2011 r.
2. Brak nadzoru nad traktowaniem konta Krajowej Rady przez poprzedniego
prezesa, jako przechowalni „prywatnych” środków uzyskanych od sponsorów
Warsztatów Ortopedycznych na SGGW, dla sfinansowania przez niego wyjazdu
na Kongres Bujatryczny do Chile.
3. Brak czytelnego wydatkowania środków na zakup sąsiedniego lokalu obok
siedziby Krajowej Rady, celem jej powiększenia.
4. Nadmiernie duża kwota planowanego remontu obu tych lokali, podczas gdy
wiele Okręgowych Izb nie posiada jeszcze nawet skromnych własnych siedzib.
Delegaci zebrani na XVII Zjeździe Sprawozdawczym Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu uważają, iż Krajowa Izba nie została powołana do
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gromadzenia kapitału na rachunkach bankowych i środki te będą lepiej wykorzystane na poziomie izb okręgowych oraz postulują, aby Zjazd Krajowy niezwłocznie
ocenił tego typu działania i podjął uchwałę o obniżeniu składki na rzecz Krajowej
Rady do 10 zł.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		
		

lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny
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UCHWAŁA NR 12
XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego braku środków budżetowych na 		
		 bieżące wypłaty wynagrodzeń za wykonane w pierwszym kwartale 			
		 czynności płatne z budżetu centralnego.
§1
Wielkopolscy lekarze weterynarii zebrani na XVII Zjeździe Sprawozdawczym
Lekarzy Weterynarii WIL-Wet. w Poznaniu wyrażają zaniepokojenie powstającymi
opóźnieniami w płatnościach za wykonywanie czynności monitoringowych chorób
zakaźnych oraz innych czynności płatnych z wyznaczenia powiatowych lekarzy
weterynarii. Trudna sytuacja na rynku usług lekarsko-weterynaryjnych powoduje, że
środki finansowe uzyskiwane przez urzędowych lekarzy weterynarii za wykonanie
planowych czynności z wyznaczenia powiatowych lekarzy weterynarii stanowią
zasadniczą część ich budżetów rodzinnych. W związku z tym wszelkie opóźnienia
w wypłatach tych środków, które miały miejsce w I kwartale tego roku, powodują
ogromną frustrację wyznaczonych lekarzy weterynarii. Lekarze wykonujący zadania PLW w ramach działalności zakładów leczniczych winni naliczać ustawowe
odsetki za przedłużające się terminy płatności. Niestety pomimo zmian ustawowych
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dopuszczających taką możliwość, większość wyznaczonych lekarzy zawarła umowy
na działalność świadczoną osobiście, co pozbawia ich nawet możliwości nacisku
na płatnika, choć brak środków jest u nich równie dokuczliwy.
Wielkopolscy Lekarze Weterynarii apelują do Głównego Lekarza Weterynarii oraz
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz pozyskania środków na wypłaty wynagrodzeń dla wyznaczonych
lekarzy za prawidłowo wykonane i rozliczone czynności z wyznaczenia powiatowych lekarzy weterynarii.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		
		

lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
lek. wet. Henryk Ziółkowski

lek. wet. Piotr Kałużny
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UCHWAŁY
RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
PODJĘTE PODCZAS SESJI W DNIACH:
17.02.1012 R., 27.03.2012 R., 13.04.2012 R. I 12.06.2012 R.
635/2012/V

636/2012/V

637/2012/V

638/2012/V

639/2012/V

640 /2012/V

641 /2012/V

642 /2012/V

643 /2012/V

W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Magdalenie Marii Korościk
Nr 65456
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Katarzynie Siemiątkowskiej
Nr 65457
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Katarzynie Kot
Nr 65462
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Arkadiuszowi Błaszykowi
Nr 65463
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Magdalenie Cegiełce
Nr 65464
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Magdalenie Filipiak
Nr 65465
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Agnieszce Wełniak
Nr 65466
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Tomaszowi Pelecowi
Nr 65467
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Krzysztofowi Janowi Hamrolowi
Nr 65468

68

27.03.2012

27.03.2012

27.03.2012

27.03.2012

27.03.2012

27.03.2012

27.03.2012

27.03.2012
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644 /2012/V

645 /2012/V

646 /2012/V

647 /2012/V

648 /2012/V

649 /2012/V

650 /2012/V

651 /2012/V

W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Magdalenie Widerze
Nr 65469
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Maciejowi Damianowi Zdunowi
Nr 65470
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Joannie Zofii Glapan
Nr 65471
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Katarzyny Brzęk do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Nr 11132
Przeniesienie z Małopolskiej Izby L-W
W sprawie wpisu lekarza weterynarii Natalii
Wojniusz do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
Nr 85852
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby L-W
W sprawie wpisu lekarza weterynarii Izabeli
Stefanii Bukszyńskiej do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Nr 60825
Przeniesienie z Lubelskiej Izby L-W
W sprawie skreślenia lekarza weterynarii
Agnieszki Małgorzaty Szremskiej z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dniem 1.01.2012 r.
Nr 65238
Przeniesienie do Opolskiej Izby L-W
W sprawie skreślenia lekarza weterynarii
Andrzeja Kędziory z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu z dniem
27.03.2012 r.
Nr 06491
Przejście na emeryturę z dniem 27 marca 2012
r.
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652 /2012/V

W sprawie stwierdzenia posiadania przez
lekarza weterynarii Stanisławę Mróz-Dembińską statusu lekarza weterynarii
emeryta niepracującego ze składką
członkowską 0 zł miesięcznie, począwszy od
dnia 1 stycznia 2012 r.

653 /2012/V

W sprawie częściowego umorzenia
27.03.2012
niezapłaconych składek członkowskich lekarza
weterynarii lek. wet. Magdaleny Dudy

654 /2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład – lek. wet.
Dominik Ruciński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„USŁUGI WETERYNARYJNE lek. wet.
Dominik Ruciński”
Czacz, ul. Wielichowska 33, 64-030 Śmigiel
Nr Ewid. 371, Nr księgi 12/1/389/2005/IV/
Rej. ZLZ

27.03.2012

27.03.2012

Treść zmiany:
Liczba pracowników lekarzy weterynarii,
w tym kierownik – 4
655 /2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów
27.03.2012
leczniczych dla zwierząt Podmiot prowadzący
zakład – lek. wet. Józef Kowalczyk
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „WETKA”
62-600 Koło, Wrząca Wielka
Nr Ewid. 535, Nr księgi 12/1/696/2006/IV/
Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Adres zakładu leczniczego dla zwierząt: 62613 Osiek Mały, Osiedle Żeromskiego 1 a
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656 /2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład –
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„Przychodnia dla Zwierząt” s. c.
64-050 Wielichowo, ul. Pocztowa 45
Nr Ewid. 135, Nr księgi 12/2/154/2005/IV/
Rej. ZLZ

27.03.2012

Treść zmiany:
Rodzaj zakładu: Gabinet Weterynaryjny
Nr księgi 12/1/656/2012/V/Rej. ZLZ
Adres zakładu: 64-050 Wielichowo, ul.
Łąkowa 2b/1
Kierownik zakładu: lek. wet. Krzysztof
Matysiak
657 /2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów
27.03.2012
leczniczych dla zwierząt
o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład – Krzysztof
Dąbski
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„USŁUGI WETERYNARYJNE KRZYSZTOF
DĄBSKI”
64-212 Siedlec, ul. Łąkowa 17
Nr Ewid. 345, Nr księgi: 12/2/363/2005/IV/
Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Rodzaj i nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: GABINET WETERYNARYJNY
„USŁUGI WETERYNARYJNE KRZYSZTOF
DĄBSKI ”
Nr księgi: 12/1/657/2012/Rej. ZLZ
Liczba pracowników personelu pomocniczego
–1
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658 /2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Właściciel – Artur Firlik
Kier. lek. wet. Agnieszka Widera
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ANIMAL CENTER”
60-466 Poznań, ul. Zakopiańska 50
Nr Ewid. 564, Nr księgi 12/2/755/2007/IV/
Rej. ZLZ

27.03.2012

Treść zmiany:
Adres siedziby zakładu dla zwierząt: ul.
Fieldorfa 1/3, 60-461 Poznań, Tel. (61) 842
2755 kom. 605 259 239
Kierownika zakładu: lek. wet. Karolina
Bolewska
659 /2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Właściciel – Barbara Ogrodowska
Kierownik – lek. wet. Piotr Połatyński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Gabinet u Basi”
62-400 Słupca, ul. Jeziorna 22
Nr Ewid. 598, Nr księgi 12/1/1012/2008/IV/
Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla
zwierząt: lek. wet. Piotr Połatyński.
Nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt:
„GABINET WETERYNARYJNY PIOTR
POŁATYŃSKI”
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660 /2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów
27.03.2012
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład – Adam Szefliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Gabinet Weterynaryjny Adam Szefliński”
ul. Francuska 35, 64-100 Leszno
Nr Ewid. 574, Nr księgi: 12/1/844/2007/IV/
Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Rodzaj i nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: GABINET WETERYNARYJNY
„ANIMAL S.C. ”
Podmiot prowadzący zakład: ANIMAL S.C.
Katarzyna Felska, Adam Szefliński
Kierownik zakładu: lek. wet. Katarzyna Felska
Liczba pracowników lekarzy weterynarii (w
tym kierownik) – 2

661/2012/V

W sprawie przyznania medalu Wielkopolskiej 27.03.2012
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
„AMICUS VETERINARIAE” dr Grzegorzowi
Nowakowi

662/2012/V/Rej.ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
27.03.2012
leczniczych dla zwierząt
LEK. WET. TOMASZ DESKA
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.:
GABINET WETERYNARYJNY „Mobivet”
61-615 Poznań, ul. Tyrwacka 1
numer ewidencyjny 711.
numer księgi – 12/1/662/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 27.03.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Tomasz Deska
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii (w
tym kierownik) – 1
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663/2012/V/Rej.ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

27.03.2012

ALEKSANDRA I ANDRZEJ WRZESIŃSCY
s.c.
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.:
„GABINET WETERYNARYJNY A.A.
WRZESIŃSCY S.C.”
63-100 Śrem, ul. Ignacego Paderewskiego 33
Numer ewidencyjny 712.
numer księgi – 12/1/663/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 27.03.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Aleksandra Wrzesińska
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 2
664/2012/V/Rej.ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
RADOSŁAW ZIELIŃSKI
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.:
GABINET WETERYNARYJNY
RADOSŁAW ZIELIŃSKI
62-030 Luboń, ul. T. Kościuszki 114
numer ewidencyjny 713.
numer księgi – 12/1/664/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 27.03.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Izabela Bukszyńska
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii (w
tym kierownik) – 2
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665/2012/V/Rej.ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

27.03.2012

MONIKA KARWOWSKA
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.:
GABINET WETERYNARYJNY „WETKA”
LEK. WET. MONIKA KARWOWSKA
64-500 Szamotuły, ul. Zamkowa 10
numer ewidencyjny 714.
numer księgi – 12/1/665/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 27.03.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Monika Karwowska
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
666/2012/V/Rej.ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
RADOSŁAW PRUBAN
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.:
GABINET WETERYNARYJNY „Zwierzak”
63-620 Trzcinica, Granice 34
numer ewidencyjny 715.
numer księgi – 12/1/666/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 27.03.2012 r.
– rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Radosław Pruban
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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667/2012/V/Rej.ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

27.03.2012

BARTOSZ SĘDŁAK
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.:
GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ
SĘDŁAK
63-921 Chojno 18
numer ewidencyjny 716.
numer księgi – 12/1/667/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 27.03.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Bartosz Sędłak
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
668/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
DOMINIKA RAKIEĆ
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.:
Gabinet Weterynaryjny „Ambulatorium
Zwierząt Małych” lek. wet. Dominika Rakieć
64-320 Buk, ul. Wygoda 6
numer ewidencyjny 717.
numer księgi – 12/1/668/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 27.03.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Dominika Rakieć
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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669/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

27.03.2012

AGNIESZKA WYPYCHOWSKA
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.:
GABINET WETERYNARYJNY
62-511 Kramsk, ul. Wojska Polskiego 9
numer ewidencyjny 718.
numer księgi – 12/1/669/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 27.03.2012 r.
– rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Agnieszka Wypychowska
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników personelu
pomocniczego – 1
670/2012/V/Rej.ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
NATALIA GRUSZEWSKA-SZLACHETA,
PRZEMYSŁAW SZLACHETA
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.:
Gabinet Weterynaryjny „Animals” lek. wet.
Natalia Gruszewska-Szlacheta, lek. wet.
Przemysław Szlacheta spółka cywilna
63-600 Kępno, ul. Estkowskiego 4/4
numer ewidencyjny 719.
numer księgi – 12/1/670/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 27.03.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Natalia Gruszewska – Szlacheta
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 2
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671/2012/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003

672/2012/V

lek. wet. Andrzeja Borunia świadczącego
usługi lekarsko – weterynaryjne w ramach
GABINETU WETERYNARYJNEGO p.n.
Gabinet Weterynaryjny Aldona Boruń, na
Os. Łokietka 26 c, 62-200 Gniezno
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003

673/2012/V

lek. wet. Katarzynę Felską świadczącą
usługi lekarsko – weterynaryjne w ramach
GABINETU WETERYNARYJNEGO p.n.
ANIMAL S.C. Gabinet Weterynaryjny,
ul. Francuska 35, 64-100 Leszno
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003

674/2012/V
675 /2012/V

676 /2012/V

27.03.2012

27.03.2012

27.03.2012

lek. wet. Adama Szeflińskiego świadczącego
usługi lekarsko – weterynaryjne w ramach
GABINETU WETERYNARYJNEGO p.n.
ANIMAL S.C. Gabinet Weterynaryjny,
ul. Francuska 35, 64-100 Leszno
w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi 27.03.2012
finansowej lek. wet. Bogusławie Patrzykont
W sprawie przyznania prawa wykonywania
13.04.2012
zawodu
Lek. wet. Agnieszce Annie Mankiewicz
Nr 65472
W sprawie przyznania prawa wykonywania
13.04.2012
zawodu
Lek. wet. Romanowi Michałowi Sieredzkiemu
Nr 65473
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677 /2012/V

678 /2012/V

679 /2012/V

680 /2012/V

681 /2012/V

682 /2012/V

683 /2012/V

684 /2012/V

W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Alicji Bernadecie Klamrowskiej
Nr 65474
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Piotrowi Dzięcielewskiemu
Nr 65475
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Maciejowi Owczarkowi
Nr 65476
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Magdalenie Barbarze Rosiek
Nr 65477
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Natalii Marcie Majchrzak
Nr 65478
W sprawie wpisu lek. wet. Dawida Andrzeja
Szulca do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
Nr 65293
Przeniesienie ze Świętokrzyskiej Izby L-W
W sprawie skreślenia lek. wet. Moniki
Wiszniewskiej z rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
Nr 65097
Przeniesienie do Lubuskiej Izby L-W
W sprawie skreślenia lek. wet. Adama
Tomczyka z rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
Nr 65098
Przeniesienie do Lubuskiej Izby L-W
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685/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

13.04.2012

Podmiot prowadzący zakład – lek. wet.
Mirosław Kuchnowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Gabinet Weterynaryjny”
89-320 Wysoka ul. Lubińskiego 1
Nr Ew. 665, Nr księgi 12/1/349/2011/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu leczniczego: lek. wet.
Mirosław Kuchnowski
Liczba pracowników lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 2
686/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład: lek. wet. Beata
Kosińska i lek. wet. Maciej Gogulski
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna
Kosińska & Gogulski”
60-288 Poznań, ul. Promienista 6
Nr Ew. 248 Nr księgi 12/2/267/2005/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmiany:
Podmiot prowadzący zakład: GOGULSKI
MACIEJ MICHAŁ PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA GOGULSCY
Nazwa zakładu leczniczego: PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA GOGULSCY”
Kierownik zakładu: lek. wet. Maciej Gogulski
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687/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

13.04.2012

Lek. wet. Jerzy Kufliński
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.: „Gabinet Weterynaryjny vet – serwis”
63-233 Poręba 13
numer ewidencyjny 720.
numer księgi – 12/1/687/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 13.04.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Jerzy Kufliński
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
688/2012/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003

13.04.2012

lek. wet. Arletę Ostrzycką świadczącą
usługi lekarsko – weterynaryjne w ramach
PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ
p.n. VET AGRO SERWIS Przychodni
Weterynaryjnej, ul. M. Konopnickiej 62,
64-980 Trzcianka
689/2012/V

690/2012/V

691/2012/V

692/2012/V

w sprawie sfinansowania przez WIL-Wet.
w Poznaniu uczestnictwa w weterynaryjnych
Mistrzostwach Polski Jachtów Kabinowych
7-osobowej drużyny z Wielkopolski
w sprawie przyznania medalu WIL-Wet.
w Poznaniu „AMICUS VETERINARIAE”
Prof. dr hab. Karolowi Kotowskiemu, Lek.
wet. Lesławowi Szabłońskiemu, Lek. wet.
Andrzejowi Żarneckiemu
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Robertowi
Dariuszowi Moskalowi
nr 65479
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Annie Kozyra
nr 65480
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693/2012/V

694/2012/V

695/2012/V

696/2012/V

697/2012/V

698/2012/V

699/2012/V

700/2012/V

701/2012/V

702/2012/V

703/2012/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Marcinowi
Federowi
nr 65481
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Joannie
Katarzynie Haławie
nr 65482
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Robertowi
Skorackiemu
nr 65483
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Krzysztofowi
Markowi Kwapniewskiemu
nr 65484
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Jakubowi
Jędrzejowi Alamie
nr 65485
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Piotrowi Jackowi
Jóźwiakowi
nr 65486
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Pawłowi
Kowalskiemu
nr 65487
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Michałowi
Mateuszowi Mierkiewiczowi
nr 65488
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Agnieszce Marii
Regule
nr 65489
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Andrzejowi
Giertychowi
nr 65490
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Pawłowi
Krzysztofowi Piorunowskiemu
nr 65491
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704/2012/V

705/2012/V

706/2012/V

707/2012/V

708/2012/V

709/2012/V

710/2012/V

711/2012/V

712/2012/V

713/2012/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Marii Wiktorii
Kośmickiej
nr 65492
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Szymonowi
Jakubowi Nowaczykowi
nr 65493
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Maciejowi
Grzegorzowi Kasperowi
nr 65494
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Monice
Czupryńskiej
nr 65495
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Karolinie
Pilewskiej
nr 65496
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Michałowi
Markowi Romaniukowi
nr 65497
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Leszkowi
Stanisławowi Biniasiowi
nr 65498
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Piotrowi
Krzysztofowi Martinowi
nr 65499
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Dominice
Agnieszce Andrukiewicz
nr 65500
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Paulinie
Rutkowskiej
nr 65501
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714/2012/V

715/2012/V

716/2012/V

717/2012/V

718/2012/V

719/2012/V

720/2012/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii Piotra
Błasiaka do rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
nr 85627
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii Karoliny
Błasiak do rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
nr 85596
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii Agnieszki
Mirosławy Wypychowskiej do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
nr 55189
Przeniesienie z Warmińsko-Mazurskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii Artura
Jana Kuklińskiego do rejestru członków
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
nr 55696
Przeniesienie z Warmińsko-Mazurskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Macieja Góralczyka do rejestru członków
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
nr 75066
Przeniesienie z Lubuskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii Pawła
Łukańca do rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
nr 85798
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Przemysława Szlachety do rejestru członków
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
nr 75093
Przeniesienie z Lubuskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
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721/2012/V

722/2012/V

723/2012/V
724/2012/V
725/2012/V
726/2012/V

727/2012/V/Rej. ZLZ

w sprawie skreślenia lekarza weterynarii
Joanny Awdankiewicz z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
nr 65290
z dniem 25.04.2012 r.
Przeniesienie do Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
w sprawie skreślenia lekarza weterynarii
Piotra Mizgalskiego z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
nr 65321
z dniem 25.04.2012 r.
Przeniesienie do Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet. Ireneuszowi
Jaśkowiakowi
w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet. Edwardowi
Hierowskiemu
w sprawie obniżenia składki członkowskiej
lek. wet. lek. wet. Marcinowi Świąderowi
w sprawie umorzenia niezapłaconych składek
członkowskich zmarłych lekarzy weterynarii:
Ś.P. Telesfora Walterbacha
i Ś.P. Eugeniusza Giczeli
o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład: lek. wet. Jacek
Sośnicki
Kierownik – lek. wet. Katarzyna Kłysz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Gabinet Weterynaryjny”
62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 68
Nr Ew. 519, nr księgi 12/1/650/2006/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu leczniczego: lek. wet.
Grzegorz Kuświk
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728/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

12.06.2012

Kierownik – lek. wet. Adam Żurek
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Calpharma s.c. Albrecht, Żurek”
62-874 Brzeziny, ul. 21 Stycznia 3
Nr Ew. 576, nr księgi 12/1/846/2007/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmiany:
Podmiot prowadzący zakład: Calpharma
Gabinet Weterynaryjny s.c. Albrecht, Żurek,
Kłysz
Nazwa zakładu leczniczego: Gabinet
Weterynaryjny „Calpharma Gab. Wet. s.c.
Albrecht, Żurek, Kłysz
Kierownik zakładu leczniczego: lek. wet.
Katarzyna Kłysz
Ilość pracowników lekarzy weterynarii w tym
kierownik – 2
729/2012/V/Rej. ZLZ

o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład: „Gabinet
Weterynaryjny P. Czekaj, M. Szczekot Sp. P.”,
60-461 Poznań ul. Wańkowicza 1/4U
Kierownik: lek. wet. Paweł Marcinkowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Gabinet Weterynaryjny P. Czekaj,
M. Szczekot Sp. P.”,
60-461 Poznań ul. Wańkowicza 1/4U
Nr Ew. 603, Nr księgi 12/1/1060/2008/IV/Rej.
ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest likwidacja
oddziału (oświadczenie z dnia 10.05.2012 roku
złożone przez kierownika zakładu lek. wet.
Marcina Szczekota).
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730/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

12.06.2012

Kierownik – lek. wet. lek. wet. Ryszard
Sułkowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Gabinet Weterynaryjny Iwona Srokowska”
64-510 Wronki. Plac Wolności 7
Nr Ew. 321, Nr księgi 12/1/339/2005/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu leczniczego: lek. wet.
Stanisław Srokowski
731/2012/V/Rej. ZLZ

o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

12.06.2012

Podmiot prowadzący zakład i kierownik:
Lek. wet. Artur Waleński

732/2012/V/Rej. ZLZ

GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Prywatna Praktyka Weterynaryjna”
64-100 Leszno ul. Janickiego 8
Nr Ew. 542, Nr księgi 12/1/703/2006/IV/Rej.
ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek podmiotu
prowadzącego zakład, oświadczenie z dnia
18.04.2012 roku złożone przez kierownika
zakładu lek. wet. Artura Waleńskiego.
o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
12.06.2012
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Maciej Góralczyk
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.: „Gabinet Weterynaryjny”
62-300 Września, ul. Kilińskiego 13
numer ewidencyjny 721.
– numer księgi – 12/1/732/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 12.06.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu –
lek. wet. Maciej Góralczyk
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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733/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

12.06.2012

Lek. wet. Adam Cichowski, Lek. wet.
Radosław Godzich
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.: Gabinet Weterynaryjny S.C. Lek. wet.
Adam Cichowski Lek. wet. Radosław Godzich
62-306 Borzykowo, ul. Wrzesińska 20
numer ewidencyjny 722.
– numer księgi – 12/1/733/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 12.06.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu –
lek. wet. Radosław Godzich
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 2
734/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Anna Buczko
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Anna Buczko Gabinet Weterynaryjny”
64-400 Międzychód, ul. Kardynała
Wyszyńskiego 1a
numer ewidencyjny 723.
– numer księgi – 12/1/734/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 12.06.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu –
lek. wet. Anna Buczko
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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735/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

12.06.2012

Lek. wet. Piotr Jagodziński
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Piotr Jagodziński Gabinet
Weterynaryjny”
64-400 Międzychód, ul. Kardynała
Wyszyńskiego 1a
numer ewidencyjny 724.
– numer księgi – 12/1/735/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 12.06.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu –
lek. wet. Piotr Jagodziński
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
736/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny „VETMEDICS” s.c.
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny „VETMEDICS”
s.c.
64-10 Leszno, ul. M. Kolbe 33 A
numer ewidencyjny 725.
– numer księgi – 12/1/736/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 12.06.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu –
lek. wet. Artur Waleński
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 2
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737/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

12.06.2012

ARS – VET s.c.
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ARS – VET
664-800 Chodzież, ul. Krasińskiego 20
numer ewidencyjny 726.
– numer księgi – 12/1/737/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 12.06.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu –
lek. wet. Michał Kuchnowski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 2
738/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Dawid Szulc
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY lek. wet.
Dawid Szulc
63-910 Miejska Górka, ul. W. Konary 103 A
numer ewidencyjny 727.
– numer księgi – 12/1/738/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 12.06.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Dawid Szulc
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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739/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

12.06.2012

Lek. wet. Łukasz Mocny
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY lek. wet.
ŁUKASZ MOCNY
62-840 Koźminek, ul. Nakwasińska 11 a
numer ewidencyjny 728.
– numer księgi – 12/1/739/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 12.06.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Łukasz Mocny
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
740/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Artur Matuszak
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „LIKAON”
LEK. WET. ARTUR MATUSZAK
64-500 Szamotuły, ul. Kolarska 2 A
numer ewidencyjny 729
– numer księgi – 12/1/740/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 12.06.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu –
lek. wet. Artur Matuszak
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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741/2012/V/Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

12.06.2012

Lek. wet. Tomasz Augustowski
(podmiot prowadzący zakład)

742/2012/V/Rej. ZLZ

GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 185, lok.
54
numer ewidencyjny 730.
– numer księgi – 12/1/741/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 12.06.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu –
lek. wet. Tomasz Augustowski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
12.06.2012
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Aleksandra Pomianek
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „Albavet.
medica” ALEKSANDRA POMIANEK
60-142 Poznań, ul. Promienista 132
numer ewidencyjny 731.
– numer księgi – 12/1/742/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 12.06.2012 r.
– imię i nazwisko kierownika zakładu –
lek. wet. Aleksandra Pomianek
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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743/2012/V

744/2012/V

745/2012/V

747/2012/V

w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Daniela Kiljańskiego świadczącego
usługi lekarsko – weterynaryjne w ramach
PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ,
64-000 Kościan, ul. Marcinkowskiego 2A
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Moniki Karwowskiej świadczącej
usługi lekarsko – weterynaryjne w ramach
GABINETU WETERYNARYJNEGO p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „WETKA”
LEK. WET. MONIKA KARWOWSKA,
64-500 Szamotuły, ul. Zamkowa 10
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Karoliny Komin świadczącej
usługi lekarsko – weterynaryjne w ramach
GABINETU WETERYNARYJNEGO
p.n. Usługi Weterynaryjne „FIDES”, 64-520
Obrzycko, ul. Szamotulska 7A/1
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Michała Kuchnowskiego
świadczącego usługi lekarsko –
weterynaryjne w ramach PRZYCHODNI
WETERYNARYJNEJ p.n. Przychodnia
Weterynaryjna „Ars-Vet”, 64-800 Chodzież,
ul. Krasińskiego 20
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748/2012/V

749/2012/V

750/2012/V

751/2012/V

w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Ewy Kostenckiej świadczącej
usługi lekarsko – weterynaryjne w ramach
GABINETU WETERYNARYJNEGO
p.n. GABINET WETERYNARYJNY, 61-670
Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze, Paw. 104
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Dorotę Wirską świadczącą usługi
lekarsko-weterynaryjne w ramach –
PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ,
64-000 Kościan, ul. Marcinkowskiego 2A
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Karoliny Bolewskiej świadczącej
usługi lekarsko-weterynaryjne w ramach
– PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ
„ANIMAL CENTER”, 60-461 Poznań,
ul. Fieldorfa 1/3U
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Artura Waleńskiego świadczącego
usługi lekarsko-weterynaryjne w ramach
– GABINETU WETERYNARYJNEGO
„VETMEDICS” s.c., 64-100 Leszno,
ul. Maksymiliana Kolbe 33A

12.06.2012

12.06.2012

12.06.2012

12.06.2012

Opracowała: mgr Agnieszka Bylewska
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Planowane przez nasz rząd powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Żywności wzbudziło wiele kontrowersji, szczególnie w środowisku lekarskoweterynaryjnym, które utraciłoby wiele swoich dotychczasowych uprawnień
i kompetencji. W celu bieżącego monitorowania i wpływania na prace nad ww.
ustawą, jak już informowaliśmy w poprzednim Biuletynie, powołano Nadzwyczajną
Komisję KRL-W ds. projektu tejże ustawy. Poniżej publikujemy bieżące komunikaty
KRL-W dotyczące tej kwestii:

Komunikat Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej d/s projektu ustawy
o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii
W dniu 19 lipca 2012 r. w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Warszawie odbyło się spotkanie Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej d/s projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii z przedstawicielami: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, Zespołu Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej
Praktyki „Medicus Veterinarius”
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Informacje bieżące

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zajmowała się również niezwykle ważną
z uwagi na zagrożenia płynące z braku finansów na realizację zadań nałożonych na
Inspekcję Weterynaryjną – likwidację tzw. rezerwy celowej. Poniżej korespondencja
KRL-W w ww. sprawie z Kazimierzem Plocke oraz Ministrem Finansów Janem
Vincentem Rostowskim opublikowana na stronach internetowych Krajowej Izby.
Nie wszyscy Państwo korzystają z internetu i mają dostęp do bieżących informacji
publikowanych tą właśnie drogą, dlatego przedstawiamy je w formie papierowej.

Korespondencja z Kazimierzem Plocke
– Sekretarzem Stanu w MRiRW
w sprawie likwidacji rezerwy celowej
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Informacje bieżące

Ponadto publikujemy pismo Krajowej Rady L-W skierowane do Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Cezarego Rzemka, w sprawie kontrowersyjnej
propozycji zmiany ustawy prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
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Retrospekcje

Prof. dr hab. Walenty Kempski

Rocznica wpisana w 20-lecie samorządu
lekarsko-weterynaryjnego.
Wspomnijmy Doktora Tadeusza Majewicza
Jak zwykle w dniu 22 lipca wybieramy się na junikowski cmentarz, na grób
ś.p. doktora Tadeusza Majewicza. To już 10 rocznica jego śmierci. Boże, jak ten
czas szybko biegnie, wydaje się, że tak niedawno był wśród nas. 10 rocznica śmierci
Wielkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, Kierownika Zakładu
Higieny Weterynaryjnej, a przede wszystkim naszego Kolegi i Przyjaciela.
Często Go wspominamy, tak wiele dobrego zrobił dla naszego zawodu. Moje
pierwsze wspomnienia sięgają Jego pracy w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii
przy ul. ówczesnej Stalingradzkiej. Początki były trudne, ostrożne. On absolwent
Moskiewskiej Akademii Weterynaryjnej, a na takich my nie związani z jedyną,
nieomylną partią, spoglądaliśmy raczej nieufnie. On na nas chyba podobnie. Ale
potem przyszedł okres jego pracy w Zjednoczeniu Państwowych Gospodarstw
Rolnych i wtedy się zaprzyjaźniliśmy, głównie za sprawą naprawdę trudnych weterynaryjnych problemów w PGR-ach. Wiemy doskonale jakie były często warunki
hodowli zwierząt w tych gospodarstwach i jakie straty spowodowane zachorowaniami i upadkami zwierząt. Mijały lata, przyszedł czas zrywu „Solidarności”. Po
latach wyjaśnił nam, że z wiary w komunistyczny system wyleczył się po pierwszej
wizycie na przejściu granicznym w Brześciu.
Z jaką pasją i nadzieją włączył się w różne działania mające na celu usprawnianie działalności służby weterynaryjnej, w tym jej prywatyzację, ale i większe
cele dotyczące poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej w kraju. Jego późniejsze
związki z Unią Polityki Realnej, pomysły na uwłaszczenie społeczne i wiele innych.
Nawet w stanie wojennym i krótko po nim przejawiał wiele inicjatyw mających na celu reaktywację izb lekarsko-weterynaryjnych, tworząc Towarzystwo
Wspierania Inicjatyw Zawodowych na wzór warszawskiego Towarzystwa Inicjatyw
Gospodarczych, do którego należał.
Był aktywnym ekspertem „Solidarności”, ale nie dawał się namówić na zapisanie się do naszego związku. Jego rezerwa wynikała z tego, że wiedział, że wśród
różnych władz tego związku są różni ludzie, a wśród nich tacy „co w strojach Lecha
chodzą, a dla Legii grają”. I jak się okazało to on miał rację, a nie my.
Jego okres kierowania Zakładem Higieny Weterynaryjnej, wielki rozwój naszego Zakładu, zarówno w zakresie szerokich konsultacji terenowych, diagnostyki
laboratoryjnej, autoszczepionek, jak i innych działów. Troszczył się jednocześnie
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o sytuacje materialną pracowników, stwarzając możliwości jego istnienia jako
Zakładu Budżetowego. Podobnie było kiedy został Dyrektorem Wojewódzkiego
Zakładu Weterynarii w Poznaniu.
Ale jeszcze wyżej należy ocenić Go, jako człowieka, który nie oceniał ludzi na
podstawie ich preferencji politycznych i własnych do nich sympatii. Najważniejsza
dla doktora Majewicza była ocena merytoryczna pracy podległych mu pracowników
i to zarówno zatrudnionych na wyższych stanowiskach, jak i tych nieco niższych.
Drzwi do jego gabinetu były zawsze otwarte.
To już 10 lat jak Go nie ma wśród nas. Dobrze Go wspominamy. Czasem się
zastanawiam jak oceniłby ś.p. Tadeusz obecny czas zarówno w weterynarii jak
i krajową sytuację ogólną. Myślę, że tam na te tematy w Ogrodach Pańskich wraz
ze ś.p. Tadeuszem Russem, Tolkiem Walterbachem i wieloma innymi dyskutują.
Walenty Kempski
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Lek. wet. Jacek Sośnicki

Epitafium
czyli kto przyciął ogon
ministrowi Sawickiemu
Marek Sawicki w trakcie marcowego spotkania ze środowiskiem weterynaryjnym przestrzegał nas przed zbyt śmiałym planowaniem powołania Urzędu Zdrowia
Publicznego poza MR i RW stwierdzając cyt.: „… jeśli chcecie idźcie sobie, ja was
trzymał nie będę, ale wiedzcie, że ktoś wam wreszcie przytrzaśnie ten ogon…” a tu
proszę „przycięli ogon” samemu ministrowi. Polityka to ciężki kawałek chleba, bo
czasem pomimo licznych własnych grzechów wylatuje się ze stołka za cudze „lipne
grzeszki”. „Siedem grzechów głównych” ministra Sawickiego to w moim odczuciu:
1. Uporczywe parcie do czysto propagandowej reformy inspekcji, tzw. IBŻ, które
wiązałoby się z bezpowrotną likwidacją Inspekcji Weterynaryjnej i funkcji
urzędowego lekarza weterynarii o 90 letniej tradycji w nadzorze nad produkcją
żywności zwierzęcego pochodzenia.
2. Sawicki nie rozumiał roli Inspekcji Weterynaryjnej i działających w jej imieniu urzędowych lekarzy weterynarii co potwierdził w trakcie obrad Sejmowej
Komisji Rolnictwa, gdzie wyraził się:… cyt. Ja też mam wielki kłopot z tą
weterynarią, bo to takie umęczenie dla rolników i przetwórców, że najlepiej
jakby weterynarii w ogóle nie było…
3. Nie potrafił jako minister stanąć na wysokości zadania w kwestii wydania
urzędowego cennika opłat i wynagrodzeń dla Inspekcji Weterynaryjnej ale
każdorazowo kazał nam przekonywać i negocjować stawki z płatnikami (rolnikami i producentami żywności).
4. W sobie wiadomy sposób potrafił wywrzeć presję na prezesa i część Krajowej
Rady doprowadzając do uchylania podjętych wcześniej uchwał o niepodpisywaniu umów na wykonywanie czynności urzędowych w zakresie zwalczania
Choroby Aujeszkyego. Lekarze urzędowi wykonywali więc akcję na niekorzystnych warunkach.
5. W wyniku skarg rolników podjął próbę obniżenia stawki za wystawianie świadectw zdrowia dla trzody a w obliczu protestu lekarzy weterynarii doprowadził
do likwidacji tych świadectw w ogóle co niweczy wysiłek lekarzy i poniesione
koszty budżetu na uwalnianie stad od Choroby Aujeszkyego.
6. Obniżył na korzyść rolników i przetwórców, proponowane i wynegocjowane
urzędowe stawki opłat i wynagrodzeń o wskaźnik inflacji w/g GUS za lata
2004-2011, kosztem dochodów lekarzy i budżetu.
7. Brak postulowanego od lat podniesienia stawki za badanie mięsa na użytek
własny, w tym odstrzelonych dzików czyni to badanie nieopłacalnym i niepo-
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ważnym gdyż dojazd często przekracza wartość czynności lekarza od której
zależy przecież zdrowie a nawet życie nie tylko właściciela próbki ale i wielu
przypadkowych ludzi.
Powołaniu Marka Sawickiego na ministra rolnictwa towarzyszyły spore emocje
i oczekiwania braci weterynaryjnej bo to właśnie on był jedynym posłem, który
wyszedł przed sejm do naszej manifestacji w 2007 roku. Obiecywał wówczas realizacje naszych postulatów jeśli jego partia dojdzie do władzy. Dziś po pięciu latach
tego „ministrowania” równie dużo obiecujemy sobie po jego odejściu.
Zwłaszcza, że Sawicki potrafił sprawnie manipulować lekarzami wykorzystując
ich słabości i strach przed utratą z trudem zdobytego stanowiska czy wyznaczenia.
W ten sposób wprowadzał podziały w środowisku Inspekcji i lekarzy urzędowych
w pełni zależnych od wyznaczeń. Wypada mieć tylko nadzieję, że jego następca
porzuci różne nie do końca przemyślane plany Sawickiego na funkcjonowanie
nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Liczyliśmy, że Premier Tusk sprawując
bezpośredni nadzór nad MRiRW zrobi w resorcie gruntowne „wietrzenie gabinetów”, bo większość istniejącej obsady w departamentach i głównych inspektoratach się już nieco „zasiedziała”. Podobnie jak minister oni również tolerują
wokół siebie różne „krzywe jazdy” w kwestii załatwiania spraw dużych i małych.
Również tworzenie prawa w tych instytucjach odbywa się pod dyktando rolników
i producentów. Nowego spojrzenia wymaga sprawa tzw. konsultowania rozwiązań
w kwestii działania instytucji nadzorczych jak inspekcje. Nie może być dalej tak,
że minister rolnictwa zmusza nas aby każdorazowo przekonywać producentów
o konieczności zmiany prawa czy rewaloryzacji stawki za urzędowy nadzór podczas
gdy oni są tylko płatnikami. Izba powinna dołożyć wszelkich starań aby w tym
kryzysowym momencie dla PSL-u przekonać Platformę do konieczności zmian
w nadzorze nad produkcją żywności na rzecz Weterynaryjnej Inspekcji Ochrony
Zdrowia Publicznego niezależnej od ministerstwa zainteresowanego głównie rozwojem rolnictwa i przetwórstwa spożywczego oraz bezkonfliktowym przekazywaniem
dopłat bezpośrednich rolnikom. Nadzór nad produkcją żywności nie może być
zależny od lobbingu producenckiego jak to miało miejsce w MRiRW. Dziś wiemy
już, że nowym ministrem zostanie Wielkopolanin Stanisław Kalemba, tylko czy jego
pragmatyzm i zachowawczy stosunek do życia pomoże przeprowadzić konieczne
zmiany w usytuowaniu i funkcjonowaniu nadzoru weterynaryjnego?
Pożyjemy, zobaczymy……
Jacek Sośnicki
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Grzegorz Nowak
Grupa Remedia Veterinaria

Szansa na leczenie i zapobieganie
infekcjom wirusa Schmallenberg (SBV)
Pod koniec zeszłego roku, po stwierdzeniu w Niemczech nowego chorobotwórczego wirusa, stało się w Europie głośno o buniawirusach, uważanych dotąd
za dość egzotyczne patogeny. Od miejsca pierwszej izolacji, niemiecki buniawirus
nazwano roboczo Schmallenberg (SBV). Porównanie materiału genetycznego pozwoliło zaklasyfikować go do rodzaju Orthobunyavirus i serogrupy Simbu. Wirusy
te występują głównie w Australii i Oceanii, Afryce oraz Azji i wywołują infekcje,
zwykle klinicznie zamanifestowane u przeżuwaczy, ale ich ofiarami są także inne
gatunki zwierząt domowych i dzikich, w tym konie i pozostałe koniowate.
Analiza potencjalnych właściwości i budowy nowego wirusa SBV wskazuje,
że powinien być wrażliwy na działanie zdimeryzowanego lizozymu (Lydium-KLP).

Kuczmany jako główne wektory wirusa
Buniawirusy przenoszone są przede wszystkim przez stawonogi; w naszej
szerokości geograficznej głównie są to kuczmany, komary i być może meszki.
Zwłaszcza te pierwsze zdają się odgrywać kluczową rolę wśród wektorów wirusów,
tym bardziej, że w Europie od pewnego czasu obserwuje się intensywną ekspansję
tych drobnych muchówek. Miano jednego z największych zagrożeń epizootycznych
ostatnich lat zyskał Culicoides imicola, uważany za głównego winowajcę transferu
wirusa BTV z Afryki na Stary Kontynent. W Polsce stwierdza się obecnie przede
wszystkim dwóch gatunków: C. obsoletus (70%) i C. punctatus (29,6%).
Niebezpieczeństwo związane z kuczmanami nie polega tylko na ich przypadkowym przedostaniu się z cieplejszych regionów świata do Europy, ale na ich
trwałej obecności na naszym kontynencie. Sprzyja temu między innymi krótki
okres rozwojowy kuczmanów, który wynosi średnio od 1 do 3 tygodni, zależnie od
temperatury otoczenia. Dorosłe muchówki mogą żyć od 1 tygodnia do 1 miesiąca
i dłużej. Większość z nich ginie podczas pierwszych mrozów, jednakże zdarzało
się już odławiać na południu Anglii okazy C. obsoletus w okresie od grudnia do
lutego, co sugeruje, że owady te mogą w sprzyjających warunkach przetrwać całą
zimę w stadium imago.
Według prognoz przygotowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarski
Wodnej w Warszawie (projekt Klimat), w ciągu dwóch następnych dekad średnia
temperatura w Polsce może wzrosnąć o 0,2-0,4°C. Sprzyjać to będzie nie tylko
gwałtownym zjawiskom pogodowym, ale także zwiększeniu zasięgu bytowania
wielu egzotycznych do tej pory wektorów i związanych z nimi chorobotwórczych
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Schemat procesu inicjacji wytwarzania IFN typu I w komórkach gospodarza pod wpływem
zakażenia wirusowego (1), jego blokowania przez BUNV (2) oraz hipotetycznego działania
przeciwko buniawirusom dimeru lizozymu (3). (ryc. G. Nowak wg Hollidge B.S. i wsp.,
Viruses, 2011, 3)

czynników: bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów, o czym raport ten zdaje się
całkowicie zapominać.
Zagrożenie kuczmanami nie polega tylko na przenoszeniu groźnych patogenów.
Już samą swoją obecnością i aktywnością wywołują niepokoje wśród zwierząt na
pastwisku, a u uczulonych osobników mogą być przyczyną lokalnych zmian zapalnych w miejscu ukłucia lub uogólnionego stanu uczulenia bądź nadwrażliwości,
często poważnego w skutkach klinicznych. Dobrym przykładem może być tutaj
nadwrażliwość na ich ukłucia u koni (CHS, ang. „sweet itch”; tzw. „lipcówka”).
Szacuje się, że schorzenie w Polsce dotyka około 5% pogłowia koni. Przy okazji
może dojść do bakteryjnych lub grzybiczych powikłań chorobowych, nawet zupełnie wydawałoby się do niedawna egzotycznymi patogenami, jak np. grzybami
z gatunku Sporothrix schenckii.
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Buniawirusy na świecie
W powszechnym przekonaniu buniawirusy są patogenami strefy tropikalnej
i subtropikalnej, groźnymi dla przeżuwaczy, u których wywołują kliniczne objawy
infekcji. Tymczasem są one rozpowszechnione na świecie u wielu gatunków zwierząt domowych i dzikich, także w strefach geograficznych zbliżonych do klimatu
umiarkowanego.
Serogrupę Simbu, do której zaliczono SBV, tworzy około 25 gatunków wirusów,
wśród których najbardziej znane są wirusy Aino (AINV), Akabane (AKAV) i Shamonda (SHAV). Badania przeprowadzone w różnych częściach globu sygnalizują
wysoki odsetek zarażeń tymi wirusami nie tylko u przeżuwaczy, ale także np. koni
i innych koniowatych.
W Australii przeciwciała przeciwko tym wirusom spotyka się powszechnie
u przeżuwaczy, a także koni, wielbłądów i psów w północnej oraz wschodniej
części kontynentu. Tam też występuje buniawirus Peaton (blisko spokrewniony
z SHAV), który jest jednym z najmniej specyficznych gatunkowo wirusów
w segrupie Simbu, gdyż przeciwciała przeciwko niemu stwierdzono praktycznie
u wszystkich gatunków zwierząt domowych i dzikich oraz u człowieka.
W Afryce, podczas badań realizowanych w Kenii, przeciwciała przeciwko
AKAV rozpoznano u bardzo wysokiego odsetka lokalnych gatunków domowych
i dzikich przeżuwaczy, wielbłądów oraz koni i zebr. W Republice Południowej
Afryki przeciwciała swoiste dla AKAV były powszechne u tamtejszych zebr. To
istotna informacja w kontekście dość powszechnego mniemania, że wirus choroby
Akabane występuje wyłącznie u zwierząt przeżuwających.
Tam też opisano przełamanie granicy gatunkowej wrażliwości przez wirus
Shuni (SHUV), „typowy” patogen przeżuwaczy, izolowany w 1966 roku od bydła
w Nigerii. Gdy jedenaście lat później stwierdzono jego obecność w mózgach dwóch
koni padłych z objawami meningoencephalitis (RPA oraz Zimbabwe), uznano to
za tak nieprawdopodobną przyczynę choroby, iż oba przypadki zakwalifikowano
jako nietypowy obraz wścieklizny. Zweryfikowano je dopiero niedawno, opisując w
RPA pierwszy kliniczny przypadek zapalenia mózgu u konia na tle infekcji SHUV.
W okresie następnych 18 miesięcy rozpoznano dalszych siedem infekcji tego wirusa
u koni, z czego pięć przebiegających z objawami neurologicznymi.
Na kontynencie azjatyckim, jednym z najczęściej stwierdzanych chorobotwórczych buniawirusów jest wirus choroby Akabane. Od roku 1980 patogen jest
stale obecny na Cyprze oraz w wielu prowincjach południowego wybrzeża Turcji;
podobnie w Syrii i Jordanii. Również w tym regionie konie należą do ważniejszych
nosicieli AKAV. Ekspansja tego wirusa porównywana jest na Bliskim Wschodzie do
rozprzestrzeniania się choroby niebieskiego języka (BTV). W latach 70. ubiegłego
wieku AKAV w Japonii spowodował ogromne szkody w tamtejszej hodowli bydła;
urodziło się wówczas ponad 42 tysiące nienormalnie wykształconych cieląt. W roku
2002, na wyspie Kiusiu, izolowano od bydła oraz kuczmanów izolaty SHAV, w 1960

109

Szkiełkiem i okiem praktyka

roku opisanego w Nigerii (do którego nowy europejski SBV jest filogenetycznie
bardzo podobny). Natomiast w Korei Południowej dodatnie miana przeciw AKAV
i AINV rozpoznano u znaczącego odsetka koni wyścigowych. Ich wysokość może
pośrednio wskazywać na namnażanie się tych wirusów u koni bez wywoływania
objawów klinicznych.
W konkluzji tego krótkiego przeglądu geograficznego i epizootycznego można
stwierdzić, że spora część buniawirusów zaliczanych do serogrupy Simbu znajduje
gospodarzy wśród innych gatunków zwierząt, niż tylko domowych lub dzikich
przeżuwaczy, a niektóre potrafią się w nich intensywnie namnażać, jak również
wywoływać kliniczne, ciężkie objawy chorobowe, skutkujące nawet zejściem
śmiertelnym.

Szczególne cechy buniawirusów
Chorobotwórcze właściwości niektórych buniawirusów potęgowane są przez
nietypowe mechanizmy obronne, wytworzone na drodze filogenezy, blokujące
w zarodku pewne elementy wewnątrzkomórkowej ochrony gospodarza, np. interfon
(INF). Patogeny z rodzaju Orthobunyavirus posiadają zdolność hamowania sekrecji
endogennego INF, wytwarzanego przez komórki zaatakowanego organizmu; np.
La Crosse (LACV) i Bunyamwera (BUNV), a także wirus gorączki doliny Rift
(RVFV) z rodzaju Phlebovirus, u których specyficzna proteina NSs wchodzi w organizmie ludzkim w interakcję z ważnym funkcjonalnie białkiem SAP30, blokując
aktywację wydzielania IFNβ.
Za kodowanie białek niestrukturalnych, w tym NSs, odpowiada u buniawirusów genom zawarty w segmencie S. Ponieważ segment ten u wirusa SBV jest
prawie w 100% zgodny z analogicznym segmentem wirusa Shamonda (SHAV),
należy spodziewać się kodowania przez genom SBV protein o podobnej strukturze i właściwościach do NSs SHAV, a więc m.in. przeciwdziałania sekrecji INF
w komórce gospodarza.
Innym poznanym mechanizmem obronnym buniawirusów jest wykorzystywanie komórek dendrytycznych gospodarza do niezauważalnego „przemycania” się
do różnych obszarów organizmu; np. węzłów chłonnych i dopiero tam uwalniania
z dojrzałych w międzyczasie endosomów. Polega to w ogólnym skrócie na wnikaniu wirusa do opłaszczonych klatryną pęcherzyków i przemieszczaniu się – pod
ich osłoną – w obrębie komórek dendrytycznych. Tak działa np. wirus Uukuniemi
(UUKV). Ponieważ najlepiej czuje się on przy pH 5,5, dlatego absorbuje do pęcherzyka drobiny białkowe o odczynie zasadowym, w celu zrównoważenia pH
wewnątrz endosomu do poziomu optymalnego.

Terapia infekcji na tle buniawirusów z udziałem dimeru lizozymu
Dimer lizozymu (Lydium-KLP) jest polimerem naturalnej N-acetylomuramido-glikano-hydrolazy (muramidazy) białka jaja kurzego, o masie cząsteczkowej około
27 000 daltonów. Enzym ten został opisany w 1922 roku przez Aleksandra Fleminga,
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(1) Produkcja IFNβ i IFNα w komórkach
kręgowców rozpoczyna się połączeniem kompleksu preinicjacyjnego (PI) zawierającego
czynniki transkrypcyjne; min. TFIIH – helikazę rozsuwającą nić DNA przed procesem
elongacji oraz TFIIK  – kinazę fosforyzującą
domenę na C-końcu (CTD) podjednostki polimerazy II RNA (RNA Pol II) z promotorem
genu, umożliwiając RNA Pol II rozpoczęcie
procesu transkrypcji.
(2) Niektóre ortobuniawirusy, np. wirus Bunyamwera (BUNV), blokują produkcję IFN typu
I w komórce gospodarza. Segment S genomu
koduje niestrukturalne białko NSs, którego
zadaniem jest zapobieganie fosforylacji seryny
2 na CTD podjednostki RNA Pol II, co skutkuje zahamowaniem procesu translacji na etapie
pomiędzy inicjacją a elongacją łańcucha polipeptydowego i zatrzymaniem produkcji IFNβ
i IFNα.
(3) Dimer lizozymu (Lydium-KLP) fizycznie
inaktywuje wirusy o jednoniciowym, ujemnie
spolaryzowanym RNA, stymuluje produkcję
INF typu II (INFγ) i przywraca normalną sekrecję INF typu I.

odkrywcę penicyliny. Ponieważ izolowano go z komórek i płynów ustrojowych
wielu gatunków zwierząt oraz roślin, dlatego Fleming uważał, że odkrył naturalny,
najstarszy mechanizm obronny wszystkich żywych organizmów. Twierdzenie to
pozostaje w swej ogólnej treści aktualne do chwili obecnej.
Dimer lizozymu wykazuje aktywność wyjściowego substratu (monomeru
lizozymu), w tym jego przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne działanie, natomiast pozbawiony jest biotoksyczności, która dotychczas uniemożliwiała
kliniczne zastosowanie preparatów zawierających monomeryczną muramidazę.
Niektóre przeciwwirusowe właściwości dimeru polegają prawdopodobnie na
zwiększeniu odporności naturalnej i przypominają działanie interferonu (INF).
Jest to zatem oddziaływanie pośrednie (stymulacja produkcji INF typu I i II). Natomiast bezpośrednie niszczenie wirusa odbywa się na drodze połączeń dodatnio
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naładowanych cząsteczek dimeru z ujemnie spolaryzowanymi łańcuchami kwasów
nukleinowych wirusa, tworząc nieaktywne kompleksy, zespolone wiązaniami
elektrostatycznymi. Podobne konglomeraty powstają z nukleoproteinami i lipoproteinami, niezbędnymi do prawidłowego rozwoju wirusa w komórce, przez co
jego potencjał rozwojowy wyraźnie się zmniejsza.
Zakładając, że SBV posiada opisany wyżej mechanizm hamowania wydzielania
IFN w komórkach gospodarza, można zalecać terapię dimerem lizozymu (Lydium-KLP), poprzez pobudzenie komórek do produkcji endogennego INF typu I i II.
Działanie dimeru powinno być dwutorowe: po pierwsze zwiększając nacisk na
wytwarzanie IFNα w komórkach nie poddanych jeszcze presji wirusa, a po drugie –
poprzez stymulację sekrecji IFNγ (typu II), działającego synergicznie z interferonem
typu I i nie podlegającym blokowaniu przez wirusową proteinę NSs. Jest to o tyle
istotne, że oba typy interferonu stymulują się wzajemnie do wytwarzania, zatem
dimer lizozymu w pierwszej kolejności powinien doprowadzić do zwiększenia presji
na wirusa poprzez oddziaływanie IFNγ, a po zmniejszeniu jego liczby w komórkach
gospodarza, dwojako zwiększyć sekrecję IFNα: bezpośrednio dzięki relacji stężeń
IFNγ/IFNα oraz pośrednio – poprzez obniżenie ilości supresorowych białek NSs
w komórce, dzięki stopniowej eliminacji wirusa i przywróceniu normalnej sekrecji
INF typu I na drodze transkrypcji polimerazy II RNA.
Ważny jest także fakt, iż nie jest to jedyna ścieżka potencjalnego oddziaływania
dimeru lizozymu na buniawirusy, a inne przejawy jego antywirusowej aktywności
mogą być jeszcze bardziej efektywne.
Wirus Schmallenberg posiada jednoniciowy, ujemnie spolaryzowany, segmentowany RNA, a jego replikacja odbywa się w cytoplazmie zarażonej komórki. Pod
tym względem przypomina inne wirusy o ujemnie spolaryzowanych łańcuchach
RNA, np. z rodzin Ortomyxoviridae i Paramyxoviridae. Doświadczalnie udowodniono, że wirus grypy (A/Sichuan nr 43/17) oraz paramyksowirusy odry (MeV)
i Sendai (SeV) są w pełni wrażliwe na działanie dodatnio naładowanych cząsteczek
dimeru lizozymu, które tworzą z kwasami wirusa elektrostatyczne kompleksy,
pozbawiającego go zdolności do replikacji i dalszej wirulentności. Na zasadzie
ekstrapolowania można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, iż podobnie
zbudowane i spolaryzowane buniawirusy, również będą podatne na zdimeryzowany
lizozym, zawarty w preparacie Lydium-KLP.
I w końcu w pełni możliwa jest aktywność dimeru lizozymu względem buniawirusów jako silnie zasadowego białka, które powinno oddziaływać na nie na zasadzie
bezpośredniej zmiany odczynu pH, np. po zaabsorbowaniu do opisanych powyżej
pęcherzyków transportujących (endosomów) i fizycznym ich zneutralizowaniu.
Zakładając wszystkie powyższe uwarunkowania, jako potencjalnie możliwe
w przypadku nowoodkrytego wirusa SBV, oraz przyjmując dotychczasowe
ustalenia co do jego ekspansywności i sposobu szerzenia się infekcji, a w szczególności prawdopodobnie braku zakażeń horyzontalnych pomiędzy kręgowcami
i znaczącego/głównego udziału wektorów owadzich w przenoszeniu (kuczmanów
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oraz ewentualnie komarów), można zaproponować wskazania do zastosowania
preparatu Lydium-KLP w zwalczaniu wirusa SBV u przeżuwaczy, a być może także
innych gatunków zwierząt (np. koni, które bardzo często są nosicielami wirusów
z serogrupy Simbu).
Zalecana dawka – 0,02 mg dimeru lizozymu/kg m.c. (10 ml preparatu Lydium-KLP 5 mg/250 kg m.c.) w jednorazowej iniekcji domięśniowej co 21-28 dni
w okresie aktywności kuczmanów i innych muchówek krwiopijnych (w naszych
warunkach klimatycznych od kwietnia/maja do końca października/listopada), bądź
w przypadku podejrzenia lub rozpoznania inwazji wirusa.
Podanie Lydium-KLP można skorelować z innymi elementami terapii u krów
mlecznych bądź cieląt; np. leczenia podklinicznych i klinicznych stanów zapalnych
wymienia, biegunek czy infekcji układu oddechowego, gdyż w przypadku Lydium-KLP nie obowiązuje okres karencji na mleko i tkanki jadalne (0 dni). W przypadku
równoczesnego stosowania z antybiotykami, w celu wsparcia terapii podstawowej
oraz zmniejszenia efektu immunosupresyjnego wywoływanego przez większość
preparatów antybiotykowych, można stosować dawkę 0,01 mg dimeru lizozymu/
kg m.c. (10 ml preparatu Lydium-KLP 5 mg/500 kg m.c.) w jednorazowej iniekcji
domięśniowej, także np. w przypadku zasuszania wymienia pod kontrolą antybiotyków bądź leczenia ginekologicznego; ogólnego lub miejscowego. Preparat można
podawać ciężarnym samicom w każdym okresie ciąży.
Noblista Aleksander Fleming (1945) był przekonany, że odkrył najbardziej
pierwotny element wrodzonego układu odpornościowego; pierwszej linii obrony,
właściwej wszystkim żywym organizmom, od jednokomórkowych począwszy.
Rozwój chorób w zasadzie był więc ewolucyjnym rozwojem odporności patogenów na lizozym i niektóre z innych elementów tego układu. Dobrym przykładem
może być tutaj wytworzenie przez buniawirusy na drodze filogenezy specyficznych białek, hamujących sekrecję interferonu w komórce. Poddanie naturalnego,
monomerycznego lizozymu procesowi dimeryzacji było podobnym krokiem, ale
w przeciwną stronę – ku przywróceniu skuteczności działania niektórym z mechanizmów wrodzonego układu odpornościowego. O znaczeniu, jakie dla tego układu
przywiązuje współczesna medycyna, świadczy Nagroda Nobla z tej dziedziny
w roku 2011, przyznana za wyjaśnienie zasad jego funkcjonowania. Lizozym w
postaci zdimeryzowanej, wchodzący w skład preparatu Lydium-KLP, należy do
najważniejszych elementów tego naturalnego układu obronnego.
Lekarz wet. Grzegorz Nowak
Specjalista chorób koni
Grupa Remedia Veterinaria
remedia.veterinaria@parsko.pl
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Cykl rozwojowy
kuczmanów Culicoides sp. w warunkach
środkowo-europejskich
(ryc. G. Nowak).
Jak wszystkie owady
Culicoides sp. przechodzą przeobrażenie zupełne. Samica
przez 2 do 7 dni
składa na powierzchni wody 25-150 jaj
(J) około 0,25 mm
długości, pojedynczo
lub uformowane
w pakiety po kilkanaście-kilkdzadziesiąt
sztuk. Wylęgłe z nich
larwy (L) przechodzą
3 wylinki, osiągając
wielkość 1-3 mm.
Latem trwa to około
2 tygodni. W zależności od gatunku kuczmanów ich larwy
mogą być robakowatego bądź gąsienicowatego kształtu.
Stadium poczwarki (P) przebiega około 2-3 dni. W przypadku zimowania
w postaci larwy lub poczwarki, okres ten może się wydłużyć nawet do 7 miesięcy. W optymalnych warunkach imago mogą pojawić się już po kilkunastu
dniach. Wieczorami zbierają się w duże skupiska celem odbycia lotu godowego. Samce prowadzą wolny tryb życia odżywiając się sokami roślinnymi
(1), samice dla zakończenia procesu produkcji jaj potrzebują krwi zwierząt
kręgowych. W tym celu zbierają się wieczorami w duże gromady, stanowiąc
uporczywą plagę zwierząt dzikich i domowych. W miejsce ukłucia wpuszczają nieco śliny, często zarażając przy tym swoje ofiary chorobotwórczymi
wirusami i pasożytami (2). Czynność tę czasami muszą powtarzać kilka razy,
aż zgromadzą odpowiednią ilość krwi (3).
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Dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz

OTWARCIE ODDZIAŁU LECZENIA STACJONARNEGO
ZWIERZĄT W KLINICE WETERYNARYJNEJ
DR GRZEGORZA WĄSIATYCZA
Zakończył się kolejny, przedostatni już etap rozbudowy naszej Kliniki. 4 lipca
2012 r. w uroczystej oprawie został oficjalnie otwarty Oddział Leczenia Stacjonarnego Zwierząt.
Dostąpiliśmy zaszczytu osobistego udziału w naszym wydarzeniu prof. dr hab.
Józefa Nicponia, Kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów
i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, prof. dr hab. Jędrzeja M. Jaśkowskiego Kierownika Katedry Weterynarii Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu, prof. dr hab. Kornela Ratajczaka, byłego Kierownika
Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu,
prof. dr hab. Szymona Godynickiego, wieloletniego Kierownika Katedry Anatomii
Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu, dr n wet. Lecha
Gogolewskiego, Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, lek
wet. Leonarda Gugały z Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych
Zwierząt oraz przedstawicieli firm: Bayer, Pfizer oraz Vetoquinol Biowet (Fot. 1).

Fot. 1. Uroczyste otwarcie – przecięcie wstęgi.
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Rozpoczęcie działalności zakładu leczniczego dla zwierząt przy ulicy Księcia Mieszka I 18 nastąpiło w 1996 r., jeszcze bez usługi stacjonarnego leczenia
zwierząt. Załoga w składzie 6 lekarzy weterynarii, 2 techników weterynarii i dwu
osób zajmujących się sprawami administracyjnymi w niecałe dwa lata, tj w 1998
r. stworzyła warunki do powstania zespołu 18 boksów z zapleczem. Klinika zaczęła więc całodobową opiekę nad zwierzętami. Powierzchnia użytkowa obiektu
wynosiła 295 m2. W krótkim czasie okazało się, że liczba gabinetów 3, 18 boksów,
wielkość recepcji nie zawsze wystarczała aby w przyjaznych i wygodnych warunkach przyjmować pacjentów i ich właścicieli. Uwidoczniły się też inne potrzeby.
Np. zwiększenie zakresu i jakości badań diagnostycznych loco klinika, takich
jak: morfologia i biochemia krwi, kału, usg, ekg, rtg, i inne, a także sprzedaż
diet, środków pielęgnacyjnych, akcesorii wspomagających odpowiednie, rekomendowane przez lekarzy weterynarii, utrzymanie zwierząt przez ich właścicieli.
W miarę upływu czasu, wraz ze wzrostem świadomości weterynaryjnej oczekiwania naszych klientów były coraz wyższe. Pytania: jak najwcześniej zdiagnozować
dysplazję bioder i łokci(?), czy u nas wykonuje się zabiegi poprawiające komfort
życia psów, kotów z oseoartritis(?), czy możemy zapewnić najodpowiedniejszy
proces leczenia zwierząt po wypadkach komunikacyjnych(?), jak najszybciej
przywrócić sprawność operowanym zwierzętom(?), spowodowały decyzję
o rozbudowie Kliniki.
Dzisiaj Klinika ma już 728 m2 użytkowej. W tym ca 70 m2 ma pomieszczenie
leczenia stacjonarnego, ponad 13 m2 laboratorium, ponad 25 m2 pomieszczenie
służące do rehabilitacji zwierząt, gabinet do pielęgnacji zwierząt to ponad 10 m2,
blisko 90 m2 powierzchni oferującej naszym klientom diety, karmy, środki pielęgnacyjne i różne akcesoria dla zwierząt. Sama poczekalnia – recepcja to obecnie
powierzchnia ponad 100 m2.
Powierzchnia to tylko jeden ze składników podnoszących jakość usług. Ważny
jest też zespół. Całodobowo do dyspozycji naszych pacjentów jest 14-cioro lekarzy
weterynarii, w tym jeden dr. n. wet. i sześcioro specjalistów różnych specjalności. Wspomaga ich 15-to osobowy zespół średniego personelu weterynaryjnego.
Sprawami bezpośredniej obsługi recepcyjnej posiadaczy zwierząt, utrzymaniem
obiektu a także sprzętu i aparatury medycznej w ciągłym ruchu i sprawności technicznej, sprawami administracyjnymi zajmuję się zespoły: recepcja-sklep (R-S),
zabezpieczenia technicznego i administracja. Zespół R-S to osoby w większości
z wykształceniem wyższym odpowiadającym potrzebom zajmowanego stanowiska.
Są wśród nich wysokokwalifikowani specjaliści od żywienia zwierząt, psycholodzy,
biolodzy a także ratownik medyczny.
Oddawane pomieszczenie leczenia stacjonarnego zwierząt wyposażone jest
w sprzęt, urządzenia, aparaturę będące wynikiem wieloletnich doświadczeń zdobywanych przez dr. Grzegorza Wąsiatycza tak we własnej praktyce jak i w zakładach
leczniczych dla zwierząt na terenie Polski, Europy i USA.
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Boksów 29. W tym 9 tzw. pooperacyjne, 2 boksy dla psów największych ras,
18 boksów internistycznych, z których trzy posiadają regulowaną dostawę tlenu,
mają możliwość utrzymania określonej temperatury i wilgotności.
Dwustanowiskowa kolumna do wykonywania wszelkich czynności leczniczych. Centralny odkurzacz, co zdecydowanie wpłynęło na skuteczne usuwanie
sierści.
Mamy nadzieję, że nowo oddany do użytku oddział naszej Kliniki poprawi
znacząco standard naszego zakładu leczniczego dla zwierząt, co będzie niezmiernie
korzystne dla naszych pacjentów, wpłynie na skuteczność i komfort ich leczenia.
Grzegorz Wąsiatycz

Fot. 2. Uroczyste otwarcie – gospodarz dr Grzegorz
Wąsiatycz
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mgr Agnieszka Bylewska

MAJÓWKA – 26 maj 2012
Długo oczekiwana, długo przygotowywana z pieczołowitym doborem miejsca,
atrakcji, potraw i… wreszcie nadeszła. Ponieważ co najmniej dwa razy już zdarzyło
się, ze Majówka przypadła w chłodny, a raz w szczególnie zimny dzień, najbardziej
martwiliśmy się pogodą. Wszyscy wiedzą, że jest to impreza plenerowa i mimo
możliwości „przechowania się” w różnych okrytych miejscach, to przecież nie o to
chodzi. Ważne jest, aby najpierw poczuć na sobie ciepłe promienie słońca, podziwiać skąpane w jego promieniach krajobrazy, a potem z przyjemnością wdychać
zapach wiosennej, ciepłej nocy i spoglądać na bezchmurny Wielki Wóz i na Oriona.
A kiedy pada i ramiona ściska chłód, to wiadomo…
Organizacja tegorocznej Majówki zajął się skarbnik Rady Tomasz Porwan.
Miejsce, które wybrał to przepiękny zajazd WITYNG w Mikorzynie, niedaleko
Konina. Jechaliśmy tam (mówię oczywiście o biurze Majówki i d.j.-u) mocno
zaciekawieni. Po raz pierwszy tak daleko (no w zasadzie po raz drugi, bo przecież
1-sza w historii Izby Majówka odbywała się w Doruchowie), ale zdecydowanie po
raz pierwszy autostradą, przynajmniej większość trasy i przy słonecznej, ciepłej
pogodzie. Dostałam od prezesa zadanie sfotografowania imprezy, więc zabrałam
aparat i postanowiłam pierwsze zdjęcia „pstryknąć” jeszcze w naszym busie. No
i wtedy okazało się, że coś nie tak jest z kartą pamięci aparatu. Po różnych kombinacjach, każdy cos tam pogrzebał, zdecydowaliśmy, że trzeba jednak zakupić nową
kartę i najlepiej zrobić to jeszcze w Poznaniu, bo sobota i przy drogach raczej tego
nie dostaniemy. Krótka decyzja – MEDIA MARKT w M-1 i… w drogę.

Uwieczniłam wszystkich i każdego z osobna, po czym przy dźwiękach muzyki
płynącej z radia samochodowego mknęliśmy sobie przez pola, doliny i łąki. Jak
w piosence…
Do Mikorzyna dotarliśmy koło godz. 14-tej. Przed naszymi oczami pojawił się
WITYNG w całej swojej krasie. Zajazd ten wygląda jak przepiękny pałac, choć
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na fotografiach wydał nam się znacznie okazalszy niż w rzeczywistości – przede
wszystkim na żywo był jakby mniejszy.

Ale i tak jest atrakcyjny, również w
środku. Jednakże nie w nim bezpośrednio się bawiliśmy. W dwóch sąsiadujących ze sobą ogromnych salach odbywały się dwa niezależne… wesela.
Z weselnikami spotykaliśmy się w zasadzie tylko w toaletach (też ładnych)
i w miarę upływu czasu komunikacja
między nami była coraz swobodniejsza.
Nasza impreza – plenerowa przecież – toczyła się w ogromnym namiocie. To był namiot na miarę areny cyrkowej,
oczywiście co do wielkości, bo kształt miał prostokątny i był niższy. Mogłoby się
w nim zmieścić nawet ponad tysiąc osób. Wewnątrz ustawione były stoły pokryte
obrusami w czerwona kratę. W narożniku swój sprzęt ustawił d.j. Maciej Szulc,
który prowadził naszą imprezę już po raz kolejny, można by rzec, ze wszedł do
tradycji majówkowej. Przed nim było trochę wolnej przestrzeni, która uznać można
było za coś w rodzaju sceny. Taki podest scenowy był nieco dalej, poza namiotem,
ale nie chcieliśmy z niego korzystać ze względu na chłodnawy jednak wiatr od jeziora. Po
przeciwległej stronie namiotu,
wewnątrz, ustawiono stoły, na
których w ogromnych termosach stała herbata i kawa oraz
różnorakie ciasta, wypieki. Cała
słodka część poczęstunku. Przy
wejściu do namiotu od strony
Witynga było nasze biuro.
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Tam witaliśmy wszystkich miłych gości i obdarowywaliśmy ich tradycyjnie
już gadżetami, które miały w przyszłości
kojarzyć się z tą właśnie Majówką. Tym
razem panie otrzymały piękne apaszki
z milanowskiego jedwabiu, a panowie gustowne krawaty z logo EURO 2012. Ponadto dla dzieci przewidziane były piłki do gry
w piłkę nożną z biało czerwonej skóry. Nasze dzieci mogły również liczyć na dobrą
zabawę. Specjalnie dla nich sprowadzono
dmuchaną kolorową zjeżdżalnię i batuty.
A dorosłych, oczywiście tych nie zmotoryzowanych – witał pan obsługujący dys-
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trybutor z bezpłatnym beczkowanym piwem. Były i inne alkohole, ale to już nieco
później. Przez namiot można było przejść „na przestrzał”, bowiem w niektórych
miejscach porozsuwano jego ściany.
Dawało to przeuroczą panoramę na jezioro, drewniane ławy z parasolami
i co było niemniej urocze, jak ktoś poczuł głód: stragany, czy też stoły z jadłem na
grillach, rusztach, w kotłach, na tacach, tackach, w koszykach i na blatach… Były
wędliny i pieczone mięsa: wieprzowina i kurczaki, szaszłyki, kaszanki i w tym hit
Witynga, a może bardziej tamtejszego regionu: obsypunka, czyli pieczone na grillu
ziemniaki z boczkiem i przyprawami we flaku – jak kaszanka. Różne były opinie na
jej temat, ale dla mnie bomba. Wiem co mówię, bo zjadłam chyba ze trzy. Ponadto
świeży chlebek, żurek, i sałatki. Zapomniałam jeszcze o ziemniakach pieczonych
w folii, ale one nie smakowały mi za bardzo. Może dlatego, że spróbowałam, jak
już zupełnie nie byłam głodna.
Nie zapomniałam jednak zjeść waty
cukrowej. Taką atrakcję też mieliśmy
wewnątrz naszego magicznego namiotu. I od waty zaczęłam – ogromna, na
patyku, no i smakowała jak niegdyś
w dzieciństwie.
Po piętnastej zaczęli nadjeżdżać
tłumnie nasi goście. Przyjechał Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Lesław Szabłoński z małżonką, Powiatowi Lekarze Weterynarii: Ireneusz
Sobiak z małżonką, Ireneusz Szefliński,
Prezydent Miasta Konina z małżonką,
prezes WIL-Wet. w III kadencji Andrzej Żarnecki z małżonką. Nieco później dotarł
Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek również w towarzystwie małżonki.
Byli z nami przedstawiciele firm farmaceutycznych, które w znacznej mierze
sponsorowały naszą imprezę. One również wręczały gościom swoje podarunki,
pakiety reklamowo-marketingowe i uzupełniły bogatą ofertę gadżetów, które zakupiliśmy do rozlosowania w naszej corocznej loterii.
Kiedy już wszyscy rozlokowali się przy „długaśnych” stołach pod namiotem,
bądź ławach nad jeziorem, pojawił się Prezes – lek. wet. Andrzej Moskal, który
przybył do nas wprost z absolutorium swojego syna, absolwenta Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prezes otworzył
oficjalnie imprezę i powitał gości, zapraszając do wspólnej zabawy.
Pierwszą niewątpliwą atrakcją Majówki był występ młodzieżowego zespołu
muzycznego ze Szkoły Muzycznej z Konina oraz laureatki międzyszkolnego konkursu recytatorskiego, prywatnie wnuczki jednego z naszych głównych współorganizatorów, pani Marii Maciaszek. Po wspaniałych wrażeniach estetycznych, których
dostarczyli nam młodzi artyści, rozpoczęła się loteria fantowa. Do rozlosowania
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czekało wiele atrakcyjnych nagród, m. innymi:
kuchenka mikrofalowa,
zestawy do pielęgnacji
ogrodu, żelazka, odkurzacz, lokówki do włosów,
szaliki na EURO 2012 –
najogólniej zestaw kibica, maszyna do pieczenia
chleba, różne rodzaje karmy dla zwierząt, ściółka
dla chomika, zabawki dla
dzieci i wiele innych drobnych gadżetów, a nagrodą główną był tym razem klimatyzator pokojowy.
Loteria jak zawsze dostarczyła mnóstwa radości. Niepocieszony jednak był tym razem
dr Czesław Włodarczak, który
na poprzednich majówkach
„brał wszystko”, tzn. miał więcej szczęścia od innych i wylosowywał mnóstwo nagród. Tym
razem szczęście powędrowało
do innych, głównie do Państwa
Szabłońskich, którzy wielokrotnie pojawiali się na naszym
umownym podium przy d.j. – u po
odbiór kolejnych nagród. No cóż
– fortuna kołem się toczy, a szczęście zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa jest zawsze bliżej
tych, co wykupią więcej losów.
Po loterii fantowej, która odbyła się w trzech kolejnych osłonach
przyszedł czas na tańce. Bawiliśmy się do białego rana, choć świtu
przy wspólnej zabawie doczekało tylko kilkanaście osób, w tym, a może przede
wszystkim czołowe pary weterynarii, śmiało można by rzec – krajowej: Państwo
Związkowie, Państwo Szabłońscy i gospodarz imprezy Prezes Andrzej Moskal.
Oto i kondycja godna podziwu i wola zabawy.
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Teraz nie pozostaje nam nic
innego jak czekać kolejny rok na
kolejną Majówkę, miejmy nadzieje co najmniej równie atrakcyjną i przy pięknej pogodzie.
Tak więc: do zobaczenia za rok!

(Fot.: całość artykułu – Agnieszka Bylewska)
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Dr n. wet. Lech Gogolewski

VII MISTRZOSTWA POLSKI JACHTÓW
KABINOWYCH LEKARZY WETERYNARII
Reprezentacja Wielkopolski już trzeci raz
z rzędu uczestniczyła w regatach, które odbyły
się w dniach 25-27 maja 2012 r. w Sztynorcie
na Mazurach. Gospodarzem i organizatorem
zawodów była Izba Warmińsko-Mazurska
z prezesem Jackiem Łukaszewiczem oraz
Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Wejherowski.
(fot. Lech Gogolewski)

(fot. Lech Gogolewski)
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Wielkopolska Izba wysłała w tym roku drużynę w składzie:
lek. wet. Anna Krowicka – załoga
lek. wet. Wojciech Krowicki
– załoga
– Jan Krowicki – I sternik
– Tomasz Krowicki – II sternik
– lek. wet. Jarosław Juszczak
– żeglarz
– Filip Juszczak – żeglarz
i piszący tą informację – dr
Lech Gogolewski – żeglarz.
–
–

(fot. Lech Gogolewski)

Wraz z oficjalną reprezentacja pojechała do Sztynortu grupa kibiców lub
raczej fanów naszego zespołu. Fotografie obrazują tak kibiców, jak i uczestników
zawodów.
Zajęliśmy 14 miejsce, które jest od tego roku naszym najlepszym osiągnięciem.
Serdecznie dziękujemy Radzie
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za wybór i akceptację naszego zespołu.

(fot. Lech Gogolewski)

Fantastyczna sceneria, miła
atmosfera i przebieg zawodów
sprawiły nam wielką radość.
W zawodach uczestniczyły
III generacje:
– seniorzy
– wiek średni
– juniorzy
Fot. Lek. wet. Wojciech Krowicki
z wnuczką (fot. Lech Gogolewski)
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Fot. cała załoga (fot. Lech Gogolewski)

Dziękujemy i postaramy się za rok być wyżej w klasyfikacji.
Lech Gogolewski
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Chwila relaksu

Agnieszka Bylewska

Wiersze
A ja…
A ja tak bym chciała, żebyś zdążył
Bóg przed nami nie ściele dywanów
Nowa tęcza na niebie, świat rozbłysł
A ja nie wiem jeszcze, czy to dla nas
Bo już, widzisz, milkną w dali ptaki
Mgła wśród szeptów rosy spada miękko
A ja nie wiem, czy ten świat jest taki
Czy to tylko chwila, taki pejzaż
W twoich słowach tyle nowych znaczeń
W mojej duszy świat spłakany deszczem
Ale mów, bo wtedy jest inaczej
Jesteś ty, jest życie… I ja jestem.
Po złoty świt…
Wieczór pełen słów i poezji szklanka
Chodź do mnie już, tak tęskniłam, ty wiesz
Nie ma złych snów, bo koszmar to jawa
Podaj mi dłoń, niechaj dotknę jej znów
Pocałowałam twoje powietrze
Strugi co tknęły twych ramion i nóg
Otulasz mnie lekko i wtedy chcę więcej
Więc pokaż mi niebo i złóż u mych stóp.
Twoje ręce ciepłe już niosą mnie w ciemność
I spod powiek ciężkich ból ucieka mdły
I dajesz mi wszystko czego świat poskąpił
I wszystkim mi jesteś aż po złoty świt
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I.

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA
PRZYPOMINA,
ŻE WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
WYNOSI WCIĄŻ 45,- ZŁ,
TZN. OD PONAD DWÓCH LAT NIE ULEGŁA ZMIANIE.

PANI KSIĘGOWA PROSI WSZYSTKICH PAŃSTWA
O DOKŁADNE OPISYWANIE WPŁAT:
TYTUŁEM
(SKŁADKA, WPŁATA WPISOWEGO, OPŁATA ZA PASZPORTY
CZY WPŁATA ZA REJESTRACJĘ ZAKŁADU LECZNICZEGO, BĄDŹ
ZMIANY REGULAMINU ZAKŁADU LECZNICZEGO – RODZAJ ZAKŁADU)
ORAZ PRECYZYJNIE IMIĘ I NAZWISKO – ZA KOGO I ADRES,
BOWIEM ZDARZAJĄ SIĘ JEDNAKOWE IMIONA I NAZWISKA.
DZIĘKUJEMY!
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