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ARTYKU£ REDAKCYJNY
Szanowni Pañstwo!
Jest nam niezwykle mi³o powitaæ Pañstwa po trzymiesiêcznej przerwie. Od
dwóch dni mamy prawdziw¹ wiosnê: nie tylko t¹ w kalendarzu, ale te¿ w pe³ni
s³oneczn¹ i coraz cieplejsz¹. To czas kiedy budz¹ siê w nas kolejne nadzieje na
co nowego, lepszego, na mi³¹ odmianê. Mo¿e dzieje siê tak dlatego, ¿e wokó³
rozpoczyna siê nowe ¿ycie  niewa¿ne po raz który, wa¿ne, ¿e wci¹¿ z ta sam¹
moc¹. Tym bardziej wiêc przykro nam, kiedy na skutek kataklizmów gin¹ ludzie. Wspó³czujemy narodowi japoñskiemu; ofiarom, rodzinom i przyjacio³om
ofiar trzêsienia ziemi i powsta³ej na skutek tego trzêsienia oceanicznej fali tsunami. To zjawiska straszne i niewyobra¿alne dla nas ¿yj¹cych w regionie relatywnie spokojnym. Na przekazy telewizyjne patrzymy trochê jak na fikcjê filmow¹, bo wydarzenia wydaj¹ siê odleg³e i bezporednio nas nie dotycz¹. Wystarczy jednak odrobina wyobrani i serca, ¿eby poczuæ ból i cierpienie ludzi
takich samych przecie¿ jak my, posiadaj¹cych domy, rodziny i dzieci. wiat sta³
siê ma³y. Nie sposób zamkn¹æ oczu na nieszczêcie wspó³mieszkañców naszego globu i
nie zamykamy. Zachêcam Pañstwa do przeczytania wspania³ych
felietonów doc. dr hab. Krzysztofa Jana Wojciechowskiego. Byæ mo¿e stan¹
siê inspiracj¹ do wsparcia poszkodowanych podczas kataklizmu w Japonii.
Z bli¿szych nam geograficznie i zawodowo spraw, z pewnoci¹ zainteresuj¹ Pañstwa koleje protestu lekarzy weterynarii w kontekcie powa¿nego konfliktu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ciêcia finansowe, zapowiedziane
zmiany i niedotrzymane obietnice. Temat ten zosta³ doæ szczegó³owo omówiony na ³amach Biuletynu, mo¿na by rzec z ka¿dego punktu widzenia: grupy
negocjatorów (w sprawozdaniu prezesa lek. wet. Andrzeja Moskala), a tak¿e
wiceprezesa dr Lecha Gogolewskiego Protest  G³osy, Odg³osy, Opinie, lek.
wet. Jacka Sonickiego: Protest o wiadectwa zdrowia? i Krajobraz po bitwie oraz próba podsumowania, a raczej zweryfikowania kolejnych faz protestu  opracowanie dr. W³odzimierza Gibasiewicza Kalendarium protestu.
Ponadto zamieszczamy informacje na temat rozporz¹dzeñ dot. sk³adowania i likwidacji odpadów medycznych weterynaryjnych  jest to kompendium
wiedzy, które przyda siê raczej na kolejne lata, bowiem termin sk³adania sprawozdañ min¹³ 15 marca br. (przypominalimy o tym na stronie internetowej
Izby: www.wilwet.pl), ale temat wyp³yn¹³ przy okazji niebotycznych kar,
które wymierzono w innym województwie lekarzom za brak podpisanych
umów z firmami zajmuj¹cymi siê odbiorem i utylizacj¹ tych¿e odpadów.
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W Aktualnociach mamy równie¿ Stanowisko Rady WIL-Wet. wyra¿aj¹ce
dezaprobatê w zwi¹zku z utworzeniem wydzia³u weterynaryjnego na UP
w Poznaniu oraz odpowied Rektora Uniwersytetu.
Wczeniej, jak zawsze, relacja z ostatnich sesji Rady  sekretarza lek. wet.
Henryka Zió³kowskiego, podjête uchwa³y i sprawozdania organów Izby
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê XV Zjazdem Sprawozdawczym Lekarzy Weterynarii WIL-Wet. (16 kwietnia br., godz. 10,00, Hotel Delicjusz k. Poznania).
Zachêcamy równie¿ do przeczytania ciekawego artyku³u dr Tadeusza
Wiêckowskiego o jego pracy w Dubaju i egzotycznie brzmi¹cej Jedynej
w swoim rodzaju Fermie Udojowej Wielb³¹dów CAMELICIOUS w Dubaju.
Dr W³odzimierz Gibasiewicz poprowadzi nas w odleg³¹ ju¿ historiê
II wojny wiatowej i przypomni smutne i tragiczne losy lekarzy weterynarii
 bohaterów tamtych czasów. Tym razem bêdzie to Lekarz weterynarii Alfred
Jerzykiewicz z Szamotu³ zamordowany w Krakowie.
W komunikatach informacja lek. wet. Tomasza Porwana o Mistrzostwach
Polski w strzelectwie myliwskim, a tak¿e lek. wet. Micha³¹ Soko³a o nowej
weterynaryjnej imprezie sportowej: I Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii w Pó³maratonie w Grodzisku Wielkopolskim. Mimo wiosny powrócimy do
mocno zimowego spotkania naszych Seniorów, w grudniu 2010 r.  Spotkanie op³atkowe Ko³a Seniorów prof. Walentego Kempskiego  jednak ze
wzglêdu na awariê sprzêtu, fotografie z tego¿ spotkania zamiecimy nastêpnym
razem w osobnej galerii, jeli oczywicie uda nam siê je odtworzyæ. Mi³oników poezji zaprasza ju¿ tradycyjnie Pan prof. Franciszek Kobryñczuk i pisz¹ca te s³owa  do Chwili relaksu.
Na zakoñczenie Biuletynu dwie smutne
informacje i ciep³e wspomnienia o zmar³ych
Pañstwa Kolegach lekarzach weterynarii:
.P. Januszu Kowalskim i .P. Józefie Zabiegale, którzy odeszli tu¿ przed wiosn¹
i zawsze ju¿ pozostan¹ w naszej pamiêci.

Fot. Wiosna  autor Lech Gogolewski

Zbli¿aj¹ siê wiêta Wielkanocne, niezwykle radosne i barwne. Z tej te¿ okazji,
chcielibymy z³o¿yæ Pañstwu najcieplejsze ¿yczenia zdrowia, radoci, smacznego jajka i bogatego zaj¹czka.
W imieniu redakcji
mgr Agnieszka Bylewska
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WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKO WETERYNARYJNA
W POZNANIU INFORMUJE,
¯E W DNIU 16 KWIETNIA 2011 ROKU
ODBÊDZIE SIÊ XV ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
LEKARZY WETERYNARII TUT. IZBY
POCZ¥TEK OBRAD GODZ. 10,00
HOTEL DELICJUSZ

Hotel jest usytuowany w centralnej czêci Polski,
w odleg³oci ok. 15 km od centrum Poznania,
bezporednio przy trasie nr 5 w kierunku Wroc³awia,
ok. 6 km od zjazdu z autostrady A2 (wêze³ Komorniki).

DELEGATÓW PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE
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SPRAWOZDANIE PREZESA
Z DZIA£ALNOCI RADY
ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2010
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zrzesza 1140 lekarzy weterynarii, a tak¿e 92 emerytów nie osi¹gaj¹cych dochodów.
W minionym roku sprawozdawczym po¿egnalimy zmar³ych Kolegów:
Waldemara Golca
W³adys³awa Lewkowicza
Janusza Kowalskiego (Seniora Wet.)
Józefa Zabiega³ê
Tadeusza ¯urawskiego
Czeæ ich pamiêci!
W 2010 roku odby³o siê 5 posiedzeñ Rady i 2 posiedzenia Prezydium.
Podjêto 203 uchwa³y i 4 stanowiska i apele. Skontrolowano 39 zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Wydano 45 praw wykonywania zawodu, 18 uprawnieñ
do wydawania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych.
XIV Zjazd Sprawozdawczy podj¹³ Uchwa³y:
1/ zatwierdzaj¹ce sprawozdania organów Izby
2/ w sprawie egzekwowania nale¿noci sk³adkowych
3/ w sprawie utworzenia cennika za us³ugi lekarsko-weterynaryjne
4/ w sprawie podniesienia sk³adki o 5 z³ w celu przeznaczenia na zakup lokalu
Stanowiska:
1/ w sprawie powo³ania nowych wydzia³ów weterynarii i kierunku pielêgniarstwo weterynaryjne,
2/ w sprawie zabezpieczenia rodków bud¿etowych na wyp³aty wynagrodzeñ
dla lekarzy urzêdowych, w zwi¹zku z likwidacj¹ rachunku dochodów w³asnych,
3/ w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie organizacji terenowych organów administracji rz¹dowej (tzw. ustawa konsolidacyjna),
4/ w sprawie specjalnoci lekarz urzêdowy wprowadzonej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu oraz Apel do Krajowej Izby o podjêcie
zdecydowanych dzia³añ maj¹cych za zadanie ochronê rynku us³ug lekarsko-weterynaryjnych.
Wszystkie te sprawy zosta³y skierowane do realizacji przez Krajow¹ Radê.
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W ci¹gu minionego okresu sprawozdawczego, oprócz dzia³alnoci bie¿¹cej, cz³onkowie Rady pracowali nad problemami rozpoczêtymi w poprzednim.
Aktywnie uczestniczylimy w rozmowach w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Komisjach Sejmowych na temat:
 zmiany rozporz¹dzeñ o op³atach pobieranych przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ oraz wynagrodzeniach dla osób wyznaczonych
 zmiany ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 zmiany ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t
 zmiany ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
 zmiany ustawy Prawo Farmaceutyczne
 zmiany ustawy o finansach publicznych oraz zwi¹zanymi z tym zmianami
podatkowymi
Bralimy czynny udzia³ przy opiniowaniu projektów ustaw:
 o powstaniu Pañstwowej Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci,
 o zmianie niektórych ustaw w zakresie organizacji terenowych organów
administracji urzêdowej, ostatnio za w sprawie zmiany ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i s³u¿bie cywilnej.
Podejmowalimy tak¿e zdecydowane dzia³ania w sprawie implementacji
prawa unijnego do prawa polskiego, np.: Rozporz¹dzenie WE 882/2004. Efektem tych poczynañ (wobec braku i Parlamentu Europejskiego reakcji ze strony
polskich decydentów) by³y liczne pisma i zapytania kierowane do Komisji
Europejskiej, sygnowane oczywicie przez Radê Krajow¹, ale tworzone przy
du¿ym udziale cz³onków naszej Rady. Dotyczy³o to tak¿e zniesienia wiadectw
zdrowia wiñ kierowanych do rzeni.
Jak wiadomo reforma finansów publicznych spowodowa³a likwidacjê tzw.
rachunków dochodów w³asnych. Powsta³a realna obawa jeli chodzi o przep³yw rodków finansowych, g³ównie na wynagrodzenia dla osób wyznaczonych. Nag³onienie tej sprawy oraz liczne interwencje i rozmowy da³y pozytywny efekt. I-sza transza wp³ynê³a na czas i oby tak by³o dalej.
Koñcówka roku 2010 by³a bardzo emocjonuj¹ca i przynios³a powa¿ny
konflikt miêdzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Izb¹ LekarskoWeterynaryjn¹.
Sprawa rozpoczê³a siê od próby rozmontowania dobrze dzia³aj¹cych struktur Inspekcji Weterynaryjnej, a sprawa wiadectw zdrowia w obrocie trzody
chlewnej przela³a czarê goryczy. Oczernianie wizerunku lekarza weterynarii,
samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego, lekcewa¿¹ce, cyniczne wypowiedzi naszych polityków spowodowa³o du¿y nacisk (g³ównie lekarzy terenowych, na
co dzieñ ciê¿ko pracuj¹cych) na strajk przedstawicieli w samorz¹dzie lekarskoweterynaryjnym i innych organizacjach. Zaowocowa³o to podjêciem uchwa³
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przez Krajow¹ Radê o odst¹pieniu od niektórych czynnoci urzêdowych przez
wyznaczonych lekarzy weterynarii. Mimo póniejszych ustêpstw ze strony Krajowej Rady oraz  w aspekcie tocz¹cych siê rozmów  uchylenia uchwa³
 do dzisiaj nie doczekalimy siê podpisania obiecanych rozporz¹dzeñ przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wed³ug owiadczeñ strony rz¹dowej znajduj¹ siê one obecnie na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych.
Niew¹tpliwie protest by³ bardzo trudn¹ chwil¹ próby, z której przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ naszych kole¿anek i kolegów wysz³a zwyciêsko. Potrafilimy siê
w tak trudnej chwili zjednoczyæ i za to Wam bardzo dziêkujê. To jest chyba
najwiêksz¹ zdobycz¹ tego protestu, a tak¿e to, ¿e pokazalimy w spo³eczeñstwie
jak wa¿n¹ rolê pe³ni lekarz weterynarii w ochronie zdrowia publicznego.
Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e pozostawanie Inspekcji Weterynaryjnej
w strukturach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest bardzo problematyczne ze wzglêdu na rozbie¿noæ interesów podmiotu nadzorowanego jakim
jest lobby producenckie i rolnicy oraz podmiotu nadzoruj¹cego jakim jest Inspekcja Weterynaryjna.
Po raz kolejny okaza³o siê ¿e najlepszym rozwi¹zaniem by³aby pe³na niezale¿noæ i pionizacja Inspekcji Weterynaryjnej (zgodnie zreszt¹ z prawem
unijnym).
Jeli chodzi o nasze, wielkopolskie sprawy, to warto wspomnieæ zawody
konne w Racocie, które po raz I-szy odby³y siê pod patronatem Marsza³ka
Wielkopolskiego Pana Marka Woniaka. Tradycyjna Majówka odby³a siê w
2010 roku w Wolsztynie na terenie piêknego skansenu wsi polskiej. Jak co roku
odby³a siê Pielgrzymka na Jasn¹ Górê oraz odpust ku czci w. Rocha w Mikstacie.
Wiceprezes nowej Rady dr n. wet. Lech Gogolewski bra³ udzia³ w Zjedzie Sprawozdawczym Lekarzy Medycyny w Poznaniu. Na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Brudzewie Radê reprezentowa³ dr n. wet.
Grzegorz W¹siatycz.
Na koniec chcia³bym podziêkowaæ za dobr¹ wspó³pracê i pracê wszystkim
cz³onkom Rady, szczególnie wiceprezesom, sekretarzowi H. Zió³kowskiemu,
skarbnikowi T. Porwanowi za wytrwa³¹ pracê przy egzekucji sk³adek (ci¹galnoæ prawie 90%), p. ksiêgowej, p. radczyni prawnej oraz pracownikom biura
p. A. Bylewskiej i p. M. Tyll za dobr¹ pracê i trud w³o¿ony w dobre funkcjonowanie naszego biura i obs³ugê cz³onków naszej korporacji.
Osobne podziêkowania kierujê w stronê W. Gibasiewicza oraz p. A. Bylewskiej za utrzymanie wysokiego poziomu naszego Biuletynu.
Dziêkujê i proszê o przyjêcie mojego sprawozdania
Prezes Andrzej Moskal
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SPRAWOZDANIE
S¥DU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
ZA OKRES 31.03.2010 R.  30.03.2011 R.
S¹d Lekarsko  Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wybrany podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii WIL-Wet. 25 kwietnia 2009 roku ukonstytuowa³ siê w dniu 20 maja
2009 roku w nastêpuj¹cy sposób:
Przewodnicz¹cy
 dr n. wet. Piotr Kneblewski
Zastêpcy przewodnicz¹cego:
 lek. wet. Alfred Kaczmarek
 lek. wet. Les³aw Szab³oñski
Cz³onkowie:
 lek. wet. Roman Ciesió³ka
 lek. wet. Józef Czupa³a
 lek. wet. Krzysztof Kamierczak
 lek. wet. Jan Klimas
 lek. wet. Jacek Wilczak
 dr n. wet. Czes³aw W³odarczak
 lek. wet. Janusz Woliñski
 lek. wet. Wojciech Zarêba
W kolejnym, drugim roku sprawozdawczym V kadencji do S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego WILWet. w Poznaniu wp³ynê³y dwa wnioski Rzecznika
Odpowiedzialnoci Zawodowej o ukaranie lekarzy weterynarii, które zwi¹zane
by³y z nieprzestrzeganiem obowi¹zuj¹cych przepisów w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoci urzêdowych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii.
W dniu 27 maja 2010 roku S¹d rozpoznawa³ na rozprawach w trybie jawnym obie sprawy, które zakoñczy³y siê wydaniem prawomocnego orzeczenia
o ukaraniu obu lekarzy wet. kar¹ nagany.
W pierwszej sprawie obwiniony lekarz weterynarii w trakcie wykonywania czynnoci z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie
podpisanej umowy na realizacjê programu zwalczania choroby Aujeszkyego
podczas pobierania próbek krwi od wiñ do badañ diagnostycznych dopuci³
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siê przewinienia zawodowego polegaj¹cego na rozlaniu krwi pobranej od jednego zwierzêcia do kilku probówek. Powodowa³o to mo¿liwoæ, ¿e prowadzone badania mog³y dawaæ wyniki fa³szywe, dodatnie lub ujemne, a w gospodarstwie mog³o dojæ do niekontrolowanego rozprzestrzenienia choroby Aujeszkyego. Obwiniony w dwóch gospodarstwach zawy¿y³ liczbê wiñ, od których
faktycznie pobra³ próby krwi i powiadczy³ nieprawdê wype³niaj¹c dokumenty
w postaci protoko³u pobrania prób krwi od wiñ.
W drugiej sprawie lekarz weterynarii na podstawie wa¿nej umowy by³
wyznaczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii m.in. do badania zwierz¹t i wystawiania zawiadczeñ o stanie zdrowia. W trakcie kontroli okaza³o
siê, ¿e orygina³y i kopie wiadectw zdrowia podpisane przez obwinionego lekarza wet. zawieraj¹ dane ca³kowicie rozbie¿ne jeli chodzi o datê, liczbê zwierz¹t oraz w³acicieli wiñ co wiadczy³o o sfa³szowaniu tych dokumentów.
Ponadto w s¹siednim powiecie stwierdzono, ¿e wiadectwa zdrowia podpisane
przez tego samego lekarza by³y tak¿e wystawiane dla wiñ pochodz¹cych
z gospodarstw zara¿onych wirusem choroby Aujeszyego chocia¿ w takim
przypadku transport powinien byæ zaopatrzony w wiadectwo z tzw. czerwonym paskiem informuj¹cym, ¿e zwierzêta pochodz¹ ze stada zara¿onego.
W trakcie rozprawy obwiniony przyzna³, co zosta³o udowodnione, ¿e przekaza³ przewonikowi zwierz¹t podpisane in blanco druki cis³ego zarachowania jakim s¹ wiadectwa zdrowia zwierz¹t, które przewonik wype³nia³ w ró¿nych gospodarstwach na terenie dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹ powiatów. Wydaj¹c podpisane druki wiadectw zdrowia do samodzielnego wype³nienia przez
osobê bez kwalifikacji i kompetencji lekarza weterynarii obwiniony dopuci³
do mo¿liwoci rozprzestrzenienia siê choroby Aujeszkyego i innych chorób
zakanych, czym narazi³ na pogorszenie statusu epizootycznego gospodarstw
na terenie dwóch powiatów, a ponadto naruszy³ przepis mówi¹cy, ¿e lekarz wet.
mo¿e powiadczyæ dane, co do których posiada wiedzê oraz które zosta³y przez
niego sprawdzone.
W obu przypadkach zosta³y naruszone przepisy art. 4 i 19 ustawy z 21
grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjch, zasady i procedury okrelone w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 19
marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u wiñ, przepisy zawarte w art. 1-5 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii
oraz warunki umowy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Wymierzaj¹c kary
nagany S¹d wzi¹³ pod uwagê zachowanie i postawê obwinionych
w trakcie rozprawy, ¿al i skruchê z powodu pope³nienia przewinienia zawodowego oraz rozwi¹zanie w trybie natychmiastowym umowy przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii. Ponadto jeden z obwinionych lekarzy zosta³ ukarany kar¹
grzywny przez Prokuraturê Rejonow¹ oraz zwróci³ koszty badañ laboratoryj-
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nych ponad 1000 próbek w kierunku choroby Aujeszkyego, co ³¹cznie wynios³o ponad 10 tys. z³otych. Z kolei drugi obwiniony okaza³ siê jedynym ¿ywicielem rodziny sk³adaj¹cej siê z niepracuj¹cej ¿ony i dwójki ma³oletnich
dzieci.
W minionym roku sprawozdawczym w dniu 11 czerwca 2010 r. w siedzibie Krajowej Izby w Warszawie odby³a siê jednodniowa narada szkoleniowa
przeznaczona dla cz³onków S¹du Krajowego oraz S¹dów Okrêgowych, w której uczestniczy³ przewodnicz¹cy S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
Warto przy okazji sprawozdania rocznego zasygnalizowaæ trwaj¹ce prace
nad nowelizacj¹ ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko-weterynaryjnych w³anie w zakresie odpowiedzialnoci zawodowej w celu dostosowania do aktualnych przepisów zawartych w Konstytucji RP oraz obowi¹zuj¹cej procedury karnej wynikaj¹cej z kodeksu postêpowania karnego oraz ujednolicenia tych przepisów z innymi samorz¹dami zawodowymi. W wietle tej nowelizacji nowe brzmienie otrzyma ca³y rozdzia³ 6
(Odpowiedzialnoæ zawodowa) i 7 (Polubowne rozstrzyganie sporów). Ciekaw¹ propozycj¹ jest rozszerzenie katalogu kar z dotychczasowych (upomnienie,
nagana, zawieszenie lub utrata prawa wykonywania zawodu) o karê pieniê¿n¹,
zakaz pe³nienia funkcji kierowniczych lub ograniczenie zakresu czynnoci
w wykonywaniu zawodu lekarza wet. W rozdziale 7 pojawia siê mo¿liwoæ postêpowania mediacyjnego pomiêdzy lekarzem, a pokrzywdzonym prowadzonego przez mediatora wybranego przez Radê na okres jednej kadencji.
W omawianym okresie sprawozdawczym pomoc prawn¹ na wysokim poziomie zapewnia³a pani mecenas Ma³gorzata Kaliñska, a w³aciw¹ obs³ugê
administracyjno-biurow¹ pani mgr Agnieszka Bylewska.
Przewodnicz¹cy S¹du Lekarsko  Weterynaryjnego
Wielkopolskiej Izby Lekarsko  Weterynaryjnej
dr n. wet. Piotr Kneblewski
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI KOMISJI
PAÑSTWOWYCH LEKARZY WETERYNARII
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU
ZA OKRES OD CZERWCA 2010 R. DO MARCA 2011 R.
Czas od ostatniego zjazdu sprawozdawczego, tj. od czerwca 2010r. do
chwili obecnej to okres bardzo wielu zmian i napiêæ spo³eczno  zawodowych
dla ca³ej korporacji lekarzy weterynarii pracuj¹cych w Inspekcji Weterynaryjnej i z ni¹ wspó³pracuj¹cych (chocia¿by likwidacja rachunków dochodów w³asnych, czy prace nad projektem nowej Pañstwowej Inspekcji Bezpieczeñstwa
¯ywnoci). Komisja wielokrotnie wypowiada³a siê negatywnie na temat likwidacji rachunków dochodów w³asnych, które w Inspekcjach Weterynarii sprawdzi³y siê i funkcjonowa³y prawid³owo. Na wniosek m.in. cz³onków Komisji
zosta³o zwo³ane posiedzenie w trybie pilnym w sierpniu minionego roku
w sprawie okrelenia stanowiska Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
co do oceny projektu ustawy o Pañstwowej Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci z dnia 30 lipca 2010r., stanowisko to z dnia 17 sierpnia 2010r. by³o przeciwne temu projektowi. Komisja zwróci³a uwagê, ¿e nale¿y wróciæ do projektu reorganizacji inspekcji proponowanej przez Krajow¹ Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹ zak³adaj¹c¹ pe³n¹ pionizacjê z podleg³oci¹ bezporedni¹ Premierowi
RP lub pozostawienia Inspekcji Weterynaryjnej z równoczesnym rozwi¹zaniem
Pañstwowej Inspekcji Ochrony Rolin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakoci
Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych i przejêcia zadañ i pracowników
merytorycznych. Reforma taka da³aby du¿o wiêksze oszczêdnoci i zapewni³aby ci¹g³oæ wykonywania zadañ w zakresie nadzoru weterynaryjnego i akceptacjê Komisji Europejskiej.
Podsumowuj¹c Komisja Pañstwowych Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu nie jest przeciwna zmian¹
w organizacji inspekcji w Polsce, jednak¿e je¿eli rz¹dowy projekt ustawy
o Pañstwowej Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci zak³ada, ¿e oko³o 70% wymogów stawianych producentom ¿ywnoci s¹ zwi¹zane z bezpieczeñstwem ¿ywnoci i dobrostanem zwierz¹t to nale¿y odpowiednio wysoko i w sposób wiod¹cy usytuowaæ Inspekcjê Weterynaryjn¹ w strukturach nowej inspekcji bior¹c pod
uwagê opiniê i stanowisko Samorz¹du Lekarsko-Weterynaryjnego.
Przewodnicz¹cy
Komisji Pañstwowych Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
lek. wet. Krzysztof Lamek
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ANALIZA WYKONANIA PLANU NA 2010 ROK
WP£YWY
NADWY¯KA Z 2009
WP£YWY ZE SK£ADEK
ZWROT KOSZ. S¥DOW
REJESTRACJA ZAK£ LECZ.
WP£ATA WPISOWEGO
DOTACJE OD SPONSOR.
POZOSTA£E PRZYCHODY
ZA PASZPORTY
RAZEM

PLAN Przesuniêcia WYKONANIE XII
33 000,00 33 000,00
33 000,00
523 200,00 523 200,00
591 512,06
5 000,00
5 000,00
2 509,10
10 000,00 10 000,00
9 650,00
4 000,00
4 000,00
5 100,00
16 000,00 16 000,00
21 000,00
5 000,00
5 000,00
12 267,48
60 000,00 60 000,00
82 362,00
656 200,00 656 200,00
757 400,64

WYDATKI
DYPLOMY I LEGIT
1 000,00
1 000,00
SK£ADKI NA KILWET
183 120,00 183 120,00
ZALEG£E SK£ADKI NA KILWET 20 024,00 20 024,00
UBEZPIECZENIE LEKARZY
22 000,00 22 000,00
KOSZTY POSTÊP. S¥D
2 000,00
2 000,00
KRAJOWE PODRÓ¯E S£U¯B.
60 000,00 60 000,00
ZAPOMOGI I NAGRODY
10 000,00 10 000,00
ORGANIZACJA ZJAZDU
8 000,00
8 000,00
SPOTKANIA SENIORÓW I INNE
7 000,00
7 000,00
MATERIA£Y BIUROWE
6 500,00
6 500,00
RODKI CZYSTOCI
1 500,00
1 500,00
OGRZEWANIE
5 000,00
5 000,00
WYPOSA¯ENIE
7 000,00
7 000,00
OP£ATY BANKOWE
1 000,00
1 000,00
US£UGI REMONTOWE
12 000,00
9 400,00
US£UGI TELEKOM.
12 000,00 12 000,00
OP£ATY POCZTOWE
14 000,00 14 000,00
ZAKUP PASZPORTÓW
25 000,00 25 000,00
US£UGI KSIÊGOWE
20 500,00 21 500,00
US£UGI PRAWNE
21 600,00 21 600,00
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6,10
186 689,20
20 024,00
–
–
61 431,59
2 745,00
7 148,44
5 161,90
3 728,20
895,35
5 585,28
2 028,43
860,00
1 921,50
11 187,60
17 072,49
33 433,80
21 810,00
21 514,89
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USLUGI POLIGRAFICZNE 2009
USLUGI POLIGRAFICZNE
US£UGI INFORMATYCZ.
WYNAGRODZENIA
ZUS
FUNDUSZ SOCJALNY
RYCZA£T SAMOCHODOWY
UBEZPIECZENIE BIURA
KOSZTY POGRZ. KWIATY RIR
MAJÓWKA
PODATEK OD NIERUCHOMOCI
POZOST MATERIA£Y
POZOSTA£E US£UGI
ZAWODY KONNE
RAZEM
WP£YWY
WYDATKI
RÓ¯NICA

9 072,00
28 800,00
7 200,00
84 000,00
17 000,00
2 200,00
1 500,00
1 070,00
1 500,00
20 000,00
1 085,00
2 500,00
6 000,00
5 000,00
638 171,00

9 072,00
28 800,00
7 200,00
85 600,00
17 000,00
2 200,00
1 500,00
1 070,00
1 500,00
20 000,00
1 085,00
2 500,00
6 000,00
5 000,00
638 171,00

9 072,00
35 797,80
7 473,72
85 898,77
16 144,84
2 095,68
1 468,88
1 070,00
1 450,70
13 979,40
1 085,00
1 243,55
5 642,57
20 468,69
617 595,57

656 200,00
656 200,00
757 400,64
– 638 171,00 – 638 171,00 – 617 595,57
18 029,00
18 029,00
139 805,07

Skarbnik Tomasz Porwan
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PLAN FINANSOWY WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ NA 2011 R.
WP£YWY

PLAN

WYDATKI

2011
Wp³ywy ze sk³adek (a 40 z³)

542880

Sk³adka na siedzibê (a 5 z³)

67860

PLAN
2011

Dyplomy i legitymacje
Lokata sk³adki na siedzibê

1000
67860

Wp³ata wpisowego

5000

Sk³adki do KILWET za 2011 r.

Zwrot kosztów s¹dowych

5000

Rezerwa

Rejestracja zak³adów
leczniczych i zmiany
regulaminu

9000

Koszty postêpowania
s¹dowego

Dotacje od sponsorów

6000

Krajowe podró¿e s³u¿bowe

60000

Sprzeda¿ paszportów

70000

Zapomogi i nagrody

10000

Pozosta³e przychody

12000

Organizacja zjazdu

8000

Posiedzenia Rady i inne
spotkañ

5000

Materia³y biurowe

5000

rodki czystoci

1500

Ogrzewanie

6000

Wyposa¿enie biura

7000

Op³aty bankowe

1000

Razem

717740
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190008
37524
2000

Remonty

12000

Us³ugi telekomunikacyjne

12000

Op³aty pocztowe

18000

Zakup paszportów

29000

Us³ugi ksiêgowe

28000

Us³ugi prawnicze

22000

Sprawozdania

Czynsz

12000

Us³ugi poligraficzne za 2011

36000

Us³ugi informatyczne

7500

Wynagrodzenia

86000

ZUS

17000

Fundusz socjalny

2500

Rycza³t samochodowy

1500

Ubezpieczenie biura
Koszty reprez., reklamy,
pogrzeb.
Organizacja majówki

734
1500
20000

Podatek od nieruchomoci

1114

Pozosta³e materia³y

2000

Pozosta³e us³ugi

2000

Zawody konne

5000

Razem

717740

Nadwy¿ka z 2010 roku  135083,92 z³ w tym sk³adka na zakup siedziby
14990,00 z³.
Stan cz³onków Izby na 2011r.  1131 cz³onków pracuj¹cych, 91 emerytów
i rencistów niepracuj¹cych.
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Lek. wet. Henryk Zió³kowski

INFORMACJA Z OBRAD
RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
W dniu 26. 01. 2011 r. w siedzibie izby odby³o siê XI posiedzenie rady
WIL-Wet.
Obrady prowadzi³ prezes izby lek. wet. Andrzej Moskal. Na wstêpie prezes Andrzej Moskal poinformowa³ o zawieszeniu 2 uchwa³ rady krajowej dotycz¹cych protestu lekarzy. Zdania przedstawicieli ró¿nych województw na temat zawieszenia protestu by³y ró¿ne, jednak w wyniku g³osowania podjêto
decyzjê o zawieszeniu akcji protestacyjnej do czasu ukazania siê rozporz¹dzenia ministra rolnictwa.
Przedstawiciel Rady Krajowej lek. wet. Piotr Kwieciñski poinformowa³
zebranych o przebiegu rozmów zespo³u negocjacyjnego ze stron¹ rz¹dow¹
dotycz¹cych protestu lekarzy wet. oraz o stanowisku lekarzy, którzy wziêli
udzia³ w spotkaniu w Proszeniu ko³o Piotrkowa Trybunalskiego.
Zebrani koledzy podczas burzliwych obrad w Proszeniu w dniu 17. 01. 2011 r.
wnioskowali o zaostrzenie form protestu i wykorzystanie spontanicznego zjednoczenia siê lekarzy ze wszystkich regionów Polski. Nie ufali oni w zapewnienia ministra Sawickiego i wzywali do zerwania rozmów z ministerstwem. Rada
Krajowa g³osowaniem 19:11 uchyli³a uchwa³y nawo³uj¹ce do rozpoczêcia protestu. Na dzieñ 27 lutego 2011r. zwo³any zastanie Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w Warszawie, który po ukazaniu siê obiecanych rozporz¹dzeñ podejmie
decyzje odnonie dalszego postêpowania.
Lek. wet. Tomasz Porwan powiedzia³, ¿e po spotkaniach w Namys³owie
i Proszeniu istnia³o zagro¿enie rozdzia³u grup protestacyjnych reprezentuj¹cych
ró¿ne dzia³y i regiony weterynarii. Zwróci³ uwagê na pominiêcie w negocjacjach kwestii struktur nowej Inspekcji Wet. Poza tym stwierdzi³, ¿e w negocjacjach ze stron¹ rz¹dow¹ trzeba zapewniæ gwarancje o niewyci¹ganiu konsekwencji wobec uczestników protestu.
Lek. wet. Piotr Kneblewski poprosi³ negocjatorów o sprecyzowanie obietnic ministra Sawickiego, zwróci³ te¿ uwagê na brak jasnych komunikatów ze
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strony Rady Krajowej dotycz¹cych postêpowania i ujednolicenia umów zawieranych z PIW.
Lek. wet. Piotr Kwieciñski powiedzia³, ¿e po 17 lutego, czyli po ukazaniu
siê rozporz¹dzenia, powo³ana zostanie grupa negocjacyjna do prowadzenia
dalszych rozmów.
Lek. wet. Piotr Ka³u¿ny poinformowa³, ¿e Rada Krajowa nie rozumia³a
intencji kolegów zebranych w Proszeniu. Inicjatywa ta mia³a, jako ruch oddolny, przej¹æ zorganizowanie protestu, natomiast izba krajowa mia³a popieraæ te
dzia³ania. Wobec podjêtych przez izbê krajow¹ dzia³añ, pozostaje nam czekaæ
na efekty tych decyzji. Zwróci³ te¿ uwagê na uformowanie siê kilku grup zawodowych reprezentuj¹cych zainteresowanie wy³¹cznie swoimi problemami.
Daje to szczegó³owy obraz problemów w naszym zawodzie. Wnioskowa³
o przeprowadzenie w ramach izb okrêgowych szkoleñ na temat marketingu
w dzia³alnoci prywatnych praktyk.
Lek wet. Krzysztof Lamek wnioskowa³, by Izba Krajowa nie dopuci³a do
zdegradowania miejsca i roli Inspekcji Wet. w nowych strukturach.
Lek. wet. Marian Gross zwróci³ uwagê na braki w projekcie nowego rozporz¹dzenia. Nie ma m.in. zapisu o wynagrodzeniach dla techników wet., osób
wytrawiaj¹cych, brak te¿ rodków na przelewy i koszty administracyjne.
Prezes Andrzej Moskal zachêca³ do sk³adania uwag o opublikowanym projekcie rozporz¹dzenia do dnia 31 stycznia na adres izby.
Pad³a propozycja przeznaczenia pieniêdzy planowanych na zawody konne
na kompetentn¹ i lepsz¹ kancelariê prawn¹, która pomo¿e w merytorycznym
przygotowaniu propozycji prawnych. Ponadto nale¿y posi³kowaæ siê zawodowymi negocjatorami.
Lek wet. Zdzis³aw Witczak zwróci³ uwagê, ¿e brak koordynacji i czytelnych komunikatów ze strony Izby Krajowej i brak jednolitych umów powoduje zamieszanie i niejednoczesne podejmowanie protestu.
W dalszej czêci obrad Rada przyst¹pi³a do rozpatrzenia wniosków zawartych w korespondencji. Wyniki g³osowañ i treæ podjêtych uchwa³ zawarte s¹
w dalszej czêci biuletynu.
Sekretarz
Henryk Zió³kowski
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UCHWA£Y RADY
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
22.09.2010 R. 20.12.2010 R. 26.01.2011 R.
229/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie dokonania wpisu do ewidencji
22.09.2010 r.
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
– GABINET WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
PROVET
– nr ewidencyjny 647
– nr ksiêgi – 12/1/229/2010/V/Rej. ZLZ
– adres siedziby zak³adu – 62-064 Plewiska,
ul. Grunwaldzka 515 D
– kierownik i w³aciciel – lek. wet. Mateusz
Szymanek
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1

230/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie dokonania wpisu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
lek. wet. Krystyna liwa, lek.wet. Bartosz
Wartecki
(wspó³w³aciciele zak³adu)
– GABINET WETERYNARYJNY
– nr ewidencyjny 649
– nr ksiêgi – 12/1/230/2010/V/Rej. ZLZ
– adres siedziby zak³adu – 61-313 Poznañ,
ul. Szczepankowo 66
– kierownik – lek. wet. Micha³ Rojek
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 2

22.09.2010 r.

231/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie dokonania wpisu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
– GABINET WETERYNARYJNY
– nr ewidencyjny 648
– nr ksiêgi – 12/1/231/2010/V/Rej. ZLZ
– adres siedziby zak³adu – 62-022
Rogalinek, ul. Poznañska 36
– kierownik i w³aciciel – lek. wet. Natalia
Fonrobert
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1

22.09.2010 r.
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232/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie dokonania wpisu do ewidencji
22.09.2010 r.
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
– GABINET WETERYNARYJNY p.n.
ANIMAVET MACIEJ SROKA
– nr ewidencyjny 650
– nr ksiêgi – 12/1/232/2010/V/Rej. ZLZ
– adres siedziby zak³adu – 63-600 Kêpno, al.
Marcinkowskiego 12 F
– kierownik i w³aciciel – lek. wet. Maciej
Sroka – liczba pracowników – lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1

233/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie dokonania wpisu do ewidencji
22.09.2010 r.
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
– GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
CHEVAL GABINET WETERYNARYJNY
– nr ewidencyjny 651
– nr ksiêgi – 12/1/233/2010/V/Rej. ZLZ
– adres siedziby zak³adu – 89-350
Miasteczko Krajeñskie, ul. Piotra Skargi 6
– kierownik i w³aciciel – lek. wet. Maciej
Kujawski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1

234/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie dokonania wpisu do ewidencji
22.09.2010 r.
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
– GABINET WETERYNARYJNY
– nr ewidencyjny 652
– nr ksiêgi – 12/1/234/2010/V/Rej. ZLZ
– adres siedziby zak³adu – 64-122
Paw³owice, ul. Miel¿yñskich 14
– kierownik i w³aciciel – lek. wet. Mateusz
Leciejewski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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235/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie dokonania wpisu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
– GABINET WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. KRZYSZTOF WODECKI
– nr ewidencyjny 654
– nr ksiêgi – 12/1/235/2010/V/Rej. ZLZ
– adres siedziby zak³adu – 63-940
Bojanowo, Go³aszyn 67 D
– kierownik i w³aciciel – lek. wet.
Krzysztof Wodecki
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1

22.09.2010 r.

236/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Marcinowi Czerwiñskiemu, nr 65379.

22.09.2010 r.

237/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet. Ewie
Annie Rodek, nr 65380.

22.09.2010 r.

238/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Grzegorzowi Stanis³awowi Balickiemu, nr
65381.

22.09.2010 r.

239/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet. Darii
Marii Godziewicz, nr 65382.

22.09.2010 r.

240/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Maciejowi Kujawskiemu, nr 65383.

22.09.2010 r.

241/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Micha³owi Józfowi Kuchnowskiemu, nr
65384.

22.09.2010 r.

242/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania 22.09.2010 r.
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Filipowi Wojciechowi Wiêckowi, nr 65385.

243/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Rafa³owi Tadeuszowi Mrugowi, nr 65386.
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244/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Ewelinie Marii Dembiñskiej, nr 65387.

22.09.2010 r.

245/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Jaros³awowi Markowi Sadowskiemu, nr
65388.

22.09.2010 r.

246/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet. Emilii
Joannie Winiowskiej, nr 65389.

22.09.2010 r.

247/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Przemys³awowi Markowi Leniarkowi, nr
65390.

22.09.2010 r.

249/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania 22.09.2010 r.
zawodu lekarza weterynarii lek. wet. Beacie
Annie Dêbskiej-Rospêk, nr 65391.

250/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania 22.09.2010 r.
zawodu lekarza weterynarii lek. wet. Kamilli
Natalii Winiarczyk-D¹browskiej, nr 65392.

237/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Angelice Magdalenie Zieliñskiej, nr 65393.

22.09.2010 r.

251/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Markowi Grzegorzowi Szczeniakowi,
nr 65394.

22.09.2010 r.

252/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania 22.09.2010 r.
zawodu lekarza weterynarii lek. wet. Monice
Annie Drzewieckiej, nr 65395.

253/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii lek. wet.
Tomaszowi Wojciechowi Maciaszkowi,
nr 65396.
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254/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii Anny
22.09.2010 r.
Jadwigi Zachary do rejestru cz³onków WILWet. w Poznaniu,
nr 80448.
(dotychczasowy cz³onek l¹skiej Izby L-W)

255/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii
22.09.2010 r.
Andrzeja Gmitera do rejestru cz³onków
WIL-Wet. w Poznaniu,
nr65041.
(dotychczasowy cz³onek Lubuskiej Izby L-W)

256/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii Adama 22.09.2010 r.
Walczaka do rejestru cz³onków WIL-Wet.
w Poznaniu,
nr71291.
(dotychczasowy cz³onek Warszawskiej Izby
L-W)

257/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Macieja Sroki do rejestru cz³onków WILWet. w Poznaniu,
nr 20327.
(dotychczasowy cz³onek £ódzkiej Izby L-W)

22.09.2010 r.

258/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Mateusza Szymanka do rejestru cz³onków
WIL-Wet. w Poznaniu,
nr 02316.
(dotychczasowy cz³onek
Zachodniopomorskiej Izby L-W)

22.09.2010 r.

259/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii Klary
Tychowskiej do rejestru cz³onków WILWet. w Poznaniu,
nr 85617.
(dotychczasowy cz³onek Dolnol¹skiej Izby
L-W)

22.09.2010 r.

260/2010/V

w sprawie skrelenia lekarza weterynarii
22.09.2010 r.
£ukasza Józefa Dzi¹bka z rejestru cz³onków
WIL-Wet. w Poznaniu,
nr 85488.
(wyjazd do Wielkiej Brytanii)
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261/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia lek. wet.
Stanis³awa Nabzdyka

262/2010/V

w sprawie stwierdzenia posiadania przez lek. 22.09.2010 r.
wet. Edwarda Hierowskiego statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracuj¹cego

263/2010/V

w sprawie stwierdzenia posiadania przez lek. 22.09.2010 r.
wet. Stanis³awa Kacprowicza statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracuj¹cego

264/2010/V

w sprawie nie wyra¿enia zgody na
umorzenia zad³u¿enia lek. wet. Paw³a
Spycha³y

22.09.2010 r.

265/2010/V

w sprawie czêciowego umorzenia
zad³u¿enia lek. wet. Izabeli Wasielak

22.09.2010 r.

266/2010/V

w sprawie nie wyra¿enia zgody na
umorzenia zad³u¿enia lek. wet. Anny
Lgnowskiej

22.09.2010 r.

267/2010/V

w sprawie czêciowego umorzenia
zad³u¿enia lek. wet. Witolda Wiadernego

22.09.2010 r.

268/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

22.09.2010 r.

W³aciciel i kierownik zak³adu – lek. wet.
Piotr Ka³u¿ny
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
PIOTR KA£U¯NY
63-500 OSTRZESZÓW,
ul. Sikorskiego 24
Nr ksiêgi 12/2/371/2005/IV/Rej. ZLZ, Nr
Ew. 353
Treæ zmiany:
Liczba pracowników lekarzy weterynarii : 1
Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 2
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269/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wykrelenia zak³adu z ewidencji 22.09.2010 r.
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
Prezes Zarz¹du PPH AGROPOL SP. Z O.O.
Mateusz Klemenski
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY PPH
AGROPOL SP. Z O.O.”
62-300 Wrzenia – Soko³owo,
ul. Szlachecka 26
kierownik: lek. wet. Anna Pankowska
Nr ksiêgi 12/1/877/2007/IV/Rej. Z.L.Z., Nr
Ew. 582

270/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

22.09.2010 r.

W³aciciel i kierownik zak³adu – lek. wet.
ROBERT GRZESIAK
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ROBERT
GRZESIAK 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka
41
Nr ksiêgi 12/1/116/2004/III
Nr Ew. 7
Treæ zmiany:
Zmiana adresu siedziby zak³adu na: 64-600
Oborniki, ul. M. Sk³odowskiej Curie 1
Zmiana nazwy w³asnej zak³adu na:
GABINET WETERYNARYJNY „Na
Miejscu”Robert Grzesiak
271/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
W³aciciel zak³adu – Tomasz ¯ywocki
GABINET WETERYNARYJNY
61-854 Poznañ, ul. Mostowa 34
Nr ksiêgi 12/1/188/2005/III/Rej. Z.L.Z., Nr
Ew. 65
Treæ zmiany:
Kierownik zak³adu : lek. wet. Krzysztof
Humiêcki
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272/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

22.09.2010 r.

Kierownik i w³aciciel zak³adu – lek. wet.
Dominik Ruciñski
GABINET WETERYNARYJNY
Us³ugi Weterynaryjne lek. wet. Dominik
Ruciñski
64-030 migiel, Czacz
ul. Wielichowska 33
Nr ksiêgi 12/1/389/2005/IV/Rej.ZLZ, Nr
Ew. 371
Treæ zmiany:
Liczba pracowników lekarzy Weterynarii: 1
273/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

22.09.2010 r.

Kierownik i w³aciciel zak³adu – lek. wet.
ANETA BRZEZIÑSKA
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. ANETA BRZEZIÑSKA
Nr Ew. 600, Nr ksiêgi
12/1/1013/2008/IV/Rej. ZLZ
Treæ zmiany:
Siedziba zak³adu: ul. Rycerska 1, 62-800
Kalisz
274/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wykrelenia z ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
W³aciciel: A. Pawlak
GABINET WETERYNARYJNY
„Pogotowie Weterynaryjne Spó³ka
Us³ugowo-Handlowa”
63-233 Jaraczewo, ul. Jarociñska 13
kierownik: lek. wet. Anna Redlich
Nr Ew. 28, Nr ksiêgi 12/1/137/2004/III
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275/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

22.09.2010 r.

Kierownik i w³aciciel zak³adu – LEK.WET.
ANDRZEJ ZATOÑ
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
Poznañ, ul. D¹browskiego 58
Nr Ew. 457, Nr ksiêgi
12/2/500/2006/IV/Rej. ZLZ
Treæ zmiany:
adres zak³adu leczniczego dla zwierz¹t: ul.
Mo³dawska 1, 61-114 Poznañ
276/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

22.09.2010 r.

W³aciciel zak³adu – EL¯BIETA
JA¯D¯EWSKA
GABINET WETERYNARYJNY
„AGRO-VET SERWIS EL¯BIETA
JA¯D¯EWSKA GABINET
WETERYNARYJNY”
64-700 Czarnków, Pl. Wolnoci 17
Nr Ew. 646, Nr ksiêgi 12/1/228/2010/V/Rej.
ZLZ
ni¿ej wymienione zmiany:
Treæ zmiany:
Kierownik zak³adu: lek. wet. £ukasz
Rybczyñski
277/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
Kierownik i w³aciciel zak³adu – LEK.
WET. DAWID ZIÊTEK
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY DAWIDA
I MARKA ZIÊTKA
Rososzyca
Nr Ew. 626, Nr ksiêgi 12/1/61/2009/V/Rej.
ZLZ
Treæ zmiany: Liczba pracowników
personelu pomocniczego – 1
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278/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Grzegorza Pawlaka
pod nr 00203/12/22.09.2010 r.

22.09.2010 r.

279/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Urszuli Szczepaniak
pod nr 00204/12/22.09.2010 r.

22.09.2010 r.

280/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Kamili Majewskiej
pod nr 00205/12/22.09.2010 r.

22.09.2010 r.

281/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Marcina Czerwiñskiego
pod nr 00206/12/22.09.2010 r.

22.09.2010 r.

282/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. £ukasza Rybczyñskiego
pod nr 00207/12/22.09.2010 r.

22.09.2010 r.

283/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Gracjana Graczykowskiego
pod nr 00208/12/22.09.2010 r.

22.09.2010 r.
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284/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Renatê Suder
pod nr 00209/12/22.09.2010 r.

22.09.2010 r.

285/2010/V/Rej.ZLZ

w sprawie wpisu zak³adu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

22.09.2010 r.

lek. wet. Andrzej Cha³upniczak
(w³aciciel i kierownik zak³adu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA”
62-400 S³upca, ul. Prusa 3
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
„PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA”
Numer ewidencyjny 655
numer ksiêgi – 12/1/285/2010/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 22.09.2010 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Andrzej Cha³upniczak
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
286/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia lek. wet.
Mariusza Gajowego

22.09.2010 r.

287/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia lek. wet.
Bogus³awa Pilaczyñskiego

22.09.2010 r.

288/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia
zmar³ego lekarza weterynarii

22.09.2010 r.

289/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia zmar³ego
lekarza weterynarii

22.09.2010 r.

290/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia zmar³ego
lekarza weterynarii

22.09.2010 r.

291/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia zmar³ego
lekarza weterynarii

22.09.2010 r.

292/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia zmar³ego
lekarza weterynarii

22.09.2010 r.
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293/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia zmar³ego
lekarza weterynarii

22.09.2010 r.

294/2010/V

w sprawie wykonania przez cz³onków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej Uchwa³y Nr 28/2010/V
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, z
dnia 9 grudnia 2010 roku.

20.12.2010 r.

295/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zak³adu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

20.12.2010 r.

lek. wet. Pawe³ Wróbel
(w³aciciel i kierownik zak³adu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY PAWE£
WRÓBEL
62-200 Gniezno, Os. £okietka 25 a
numer ewidencyjny 656
numer ksiêgi 12/1/295/2010/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 20.12.2010 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Pawe³ Wróbel
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
296/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zak³adu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
lek. wet. Karol Wierzchos³awski
(w³aciciel i kierownik zak³adu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
AGROBIOVET
62-200 Gniezno, Os. W³.
numer ewidencyjny 657.
numer ksiêgi 12/1/296/2010/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 20.12.2010 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Karol Wierzchos³awski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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297/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zak³adu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

20.12.2010 r.

l lek. wet. Marek Winiewski
(w³aciciel i kierownik zak³adu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY 69
LEK.WET. MAREK WINIEWSKI
62-200 Gniezno, Os. W³. £okietka 25a/1
numer ewidencyjny 658.
numer ksiêgi 12/1/297/2010/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 20.12.2010 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Marek Winiewski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) –
298/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zak³adu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
lek. wet. Natalia Gruszewska
(w³aciciel i kierownik zak³adu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. NATALIA GRUSZEWSKA”
63-600 Kêpno, ul. Estkowskiego 4
Nr ewidencyjny 659
numer ksiêgi – 12/1/298/2010/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 20.12.2010 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Natalia Gruszewska
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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299/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zak³adu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

20.12.2010 r.

lek. wet. Piotr Szymkowiak, Andrzej Pawlak
(wspó³w³aciciele zak³adu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY
VETMEDYK S.C. PIOTR
SZYMKOWIAK, ANDRZEJ PAWLAK ”
63-233 Jaraczewo, ul. Jarociñska 13
numer ewidencyjny 660
numer ksiêgi – 12/1/299/2010/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 20.12.2010 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Piotr Szymkowiak
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników – personelu
pomocniczego – 1
300/2010/V/Rej. ZLZ

w sprawie wpisu zak³adu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

20.12.2010 r.

lek. wet. Pawe³ Rybeñski
(w³aciciel i kierownik zak³adu)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. ROYAL VET PAWE£ RYBEÑSKI
64-700 Czarnków,
ul. Pp³k. Zdz. Or³owskiego 3
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA p.n.
ROYAL VET PAWE£ RYBEÑSKI
numer ewidencyjny 661
numer ksiêgi – 12/2/300/2010/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 20.12.2010 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Pawe³ Rybeñski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
301/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Tomaszowi
Jerzemu Desce,
nr 65397.
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20.12.2010 r.

Uchwa³y

302/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii
20.12.2010 r.
W³adys³awa Rêpiñskiego do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(uprzednio cz³onek tut. Izby)
nr 65397.

303/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii Moniki 20.12.2010 r.
Katarzyny Olejnik do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(przeniesienie z Dolnol¹skiej Izby L-W)
nr 85712

304/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Ma³gorzaty Anny Mikosik do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
(przeniesienie z Ma³opolskiej Izby L-W)
nr 11146

305/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii Paw³a 20.12.2010 r.
Rybeñskiego do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(przeniesienie z Dolnol¹skiej Izby L-W)
nr 85669

306/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Bart³omieja Jakuba Raja do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(przeniesienie z £ódzkiej Izby L-W)
nr 20151

20.12.2010 r.

307/2010/V

w sprawie skrelenia lekarza weterynarii
Agaty Katarzyny Schillinger (z d.
Rutowskiej) z rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
nr 65163
(zaprzestanie dzia³alnoci lekarskoweterynaryjnej na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej)

20.12.2010 r.
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Uchwa³y

308/2010/V

w sprawie skrelenia lekarza weterynarii
Anny Karoliny Balcerak z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
nr 45086
(przeniesienie do Kujawsko-Pomorskiej
Izby L-W)

20.12.2010 r.

309/2010/V

w sprawie skrelenia lekarza weterynarii
Joanny Zielaskowskiej z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
nr 45170
(zaprzestanie dzia³alnoci lekarskoweterynaryjnej )

20.12.2010 r.

310/2010/V

w sprawie skrelenia lekarza weterynarii
Witolda Wiadernego z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
nr 06394
(zaprzestanie dzia³alnoci lekarskoweterynaryjnej )

20.12.2010 r.

311/2010/V

w sprawie roz³o¿enia na raty zad³u¿enia lek. 20.12.2010 r.
wet. Anny Lignowskiej

312/2010/V

w sprawie czêciowego umorzenia
zad³u¿enia lek.wet. Tadeusza Woniaka

20.12.2010 r.

313/2010/V

w sprawie nie wyra¿enia zgody na
przyznanie jednorazowej zapomogi
finansowej

20.12.2010 r.

314/2010/V

w sprawie czêciowego umorzenia
zad³u¿enia lek. wet. Magdaleny Dudy

20.12.2010 r.

315/2010/V

w sprawie czêciowego umorzenia
zad³u¿enia lek. wet. Paw³a Klaka

20.12.2010 r.

316/2010/V

w sprawie czêciowego umorzenia
20.12.2010 r.
zad³u¿enia lek. wet. Dariusza D¹browskiego

317/2010/V

w sprawie czêciowego umorzenia
zad³u¿enia lek. wet. Ma³gorzaty
Prosianowskiej

36

20.12.2010 r.

Uchwa³y

318/2010/V

w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet. Bogus³awie
Patrzykont

20.12.2010 r.

319/2010/V

w sprawie stwierdzenia posiadania przez lek. 20.12.2010 r.
wet. Wojciecha Pajaka statusu lekarza
Weterynarii emeryta niepracuj¹cego

320/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia 69 lekarzy
weterynarii emerytów, b¹d skrelonych w
latach 2004-2008

20.12.2010 r.

321/2010/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t

20.12.2010 r.

Kierownik i w³aciciel zak³adu – LEK.
WET. JULIA ARGASIÑSKA
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „KARAT”
Witkówki 14, Kocian
Nr Ew. 609, Nr ksiêgi
12/1/1094/2008/IV/Rej.ZLZ
Treæ zmiany:
Imiê i nazwisko kierownika i w³aciciela
zak³adu: Julia Wojciechowska (z d.
Argasiñska)
Nazwa w³asna zak³adu: GABINET
WETERYNARYJNY „KARAT”Julia
Wojciechowska
Liczba pracowników lekarzy weterynarii – 1
322/2010/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
Kierownik i w³aciciel zak³adu – LEK.
WET. MAREK RUSIN
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA DLA ZWIERZ¥T
62-310 Pyzdry, ul. S³owackiego 19
Nr Ew. 95, Nr ksiêgi 12/73/2005/IV/ Rej.
ZLZ
Treæ zmiany:
Imiê i nazwisko kierownika zak³adu: lek.
wet. W³adys³aw Rêpiñski
Nazwa w³asna: PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZ¥T lek. wet. Marek Rusin
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20.12.2010 r.

Uchwa³y

323/2010/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t

20.12.2010 r.

W³aciciel zak³adu – LEK. WET. MAREK
RUSIN
Kierownik – lek. wet. Piotr Szymkowiak
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA DLA ZWIERZ¥T lek.
wet. Marek Rusin
63-210 ¯erków, ul. Kolejowa 4
Nr Ew. 222, Nr ksiêgi
12/2/241/2005/IV/Rej.ZLZ
Treæ zmiany:
Imiê i nazwisko kierownika zak³adu: lek.
wet. Marek Rusin
324/2010/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
Kierownik i w³aciciel zak³adu – lek. wet.
Przemys³aw Stefañski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Us³ugi Sanitarno-Weterynaryjne lek. wet.
Przemys³aw Stefañski 
64-000 Kocian, ul. Gostyñska 52
Nr Ew. 268, Nr ksiêgi
12/1/287/2005/IV/Rej. ZLZ
Treæ zmiany:
Liczba pracowników lekarzy weterynarii: 3
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Uchwa³y

325/2010/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t

20.12.2010 r.

Kierownik i w³aciciel zak³adu – lek. wet.
Katarzyna Kaczmarek
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
63-430 Odolanów, ul. Wiatraczna 13
Nr Ew. 625, Nr ksiêgi 12/1/60/2009/V/Rej.
ZLZ
Treæ zmiany:
Nazwisko kierownika zak³adu: lek. wet.
Katarzyna Dulik (z d. Kaczmarek)
Nazwa w³asna zak³adu: Gabinet
Weterynaryjny Katarzyna Dulik
326/2010/V/Rej. ZLZ

o wykreleniu zak³adu z ewidencji zak³adów 20.12.2010 r.
leczniczych dla zwierz¹t
W³aciciel: lek. wet. Eliza Grzybiak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ELIZA
GRZYBIAK
ul. Iczka 15, 64-400 Miêdzychód
Nr Ew. 614,
Nr ksiêgi 12/1/1125/2008/IV/Rej. ZLZ.

327/2010/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
W³aciciel zak³adu – Beata Chodakowska
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ANIMAL CENTER
60-466 Poznañ, ul. Zakopiañska 50
Nr Ew. 564, Nr ksiêgi
12/2/755/2007/IV/Rej. ZLZ
Treæ zmiany:
Nazwisko w³aciciela zak³adu: Artur Firlik
Kierownik zak³adu: lek. wet. Agnieszka
Widera
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20.12.2010 r.

Uchwa³y

328/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Agnieszka Sobieralsk¹
pod nr 00210/12/20.12.2010 r.

20.12.2010 r.

329/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Mi³osza Urbañskiego
pod nr 00211/12/20.12.2010 r.

20.12.2010 r.

330/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. £ukasza Urbañskiego
pod nr 00212/12/20.12.2010 r.

20.12.2010 r.

331/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Roberta Sa³aciñskiego
pod nr 00213/12/20.12.2010 r.

20.12.2010 r.

332/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Szymona Boguckiego
pod nr 00214/12/20.12.2010 r.

20.12.2010 r.

333/2010/V/Rej. ZLZ

O odmowie wpisu zak³adu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

20.12.2010 r.

gabinetu weterynaryjnego pod nazw¹
CHEVAL II GABINET
WETERYNARYJNY MACIEJ
KUJAWSKI, z siedzib¹ w 89-310
£ob¿enica, Pl. Wolnoci 12
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Uchwa³y

Stanowisko Rady Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej w Poznaniu z
dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie
projektu utworzenia Wydzia³u
Weterynaryjnego przy Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu

20.12.2010 r.

Apel Rady L-W z dnia 20 grudnia 2010 roku 20.12.2010 r.
334/2011/V

W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
lek. wet. £ukaszowi Wojciechowi
Lorkiewiczowi
nr 65399

26.01.2011 r.

335/2011/V

W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu
lek. wet. Marcie Garstce
nr 65398

26.01.2011 r.

336/2011/V

W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
lek. wet. Katarzyny Drobiazko
nr 85655
(przeniesienie z Dolnol¹skiej Izby L-W)

26.01.2011 r.

337/2011/V

W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
lek. wet. Moniki Pleniarskiej
nr 75087
(przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W)

26.01.2011 r.

338/2011/V

W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
lek. wet. Mateusza Brzezewskiego
nr 75088
(przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W)

26.01.2011 r.

339/2011/V

W sprawie skrelenia z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
lek. wet. Iwony Ewy Turniak
nr 01983
(przeniesienie do £ódzkiej Izby L-W)

26.01.2011 r.

340/2011/V

W sprawie stwierdzenia posiadania przez
26.01.2011 r.
lek. wet. Janusza Kaczmarka statusu lekarza
Weterynarii emeryta niepracuj¹cego
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Uchwa³y

341/2011/V

W sprawie stwierdzenia posiadania przez
lek. wet. Józefa Wasiaka statusu lekarza
Weterynarii emeryta niepracuj¹cego

342/2011/V

W sprawie stwierdzenia posiadania przez
26.01.2011 r.
lek. wet. Marka Jackowskiego statusu
lekarza Weterynarii emeryta niepracuj¹cego

342a/2011/V

W sprawie przyznania nagrody
absolwentowi Wydzia³u Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroc³awiu

26.01.2011 r.

343/2011/V/Rej. ZLZ

O wykreleniu zak³adu z ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
Przychodni Weterynaryjnej p.n. „Praktyka
Lekarsko – Weterynaryjna Lek. wet. Marek
Jackowski ”, 62-230 Witkowo, ul. Jana
Paw³a II 16, kierownik i podmiot
prowadz¹cy: lek. wet. Marek Jackowski, Nr
Ew. 293, Nr ksiêgi 12/2/312/2005/IV/Rej.
ZLZ
Przyczyn¹ wykrelenia jest wniosek z dnia
18 stycznia 2011 r. z³o¿ony przez podmiot
prowadz¹cy zak³ad.

26.01.2011 r.

344/2011/V/Rej. ZLZ

o wykreleniu zak³adu z ewidencji zak³adów 26.01.2011 r.
leczniczych dla zwierz¹t
GABINETU WETERYNARYJNEGO p.n.
Us³ugi Weterynaryjne Lek. Wet. Bogdan
Kêdzierski 63-400 Ostrów Wlkp., ul.
Grabowska 28 a, kierownik i podmiot
prowadz¹cy: lek. wet. Bogdan Kêdzierski,
Nr Ew. 436, nr ksiêgi:
12/1/479/2006/IV/Rej. ZLZ
Przyczyn¹ wykrelenia jest wniosek z dnia
31 grudnia 2010 r. z³o¿ony przez podmiot
prowadz¹cy zak³ad.
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26.01.2011 r.

Uchwa³y

345/2011/V/Rej. ZLZ

o wykreleniu zak³adu z ewidencji zak³adów 26.01.2011 r.
leczniczych dla zwierz¹t
GABINETU WETERYNARYJNEGO p.n.
Us³ugi Weterynaryjne Lek. Wet. Bogdan
Kêdzierski 63-400 Ostrów Wlkp., ul.
Grabowska 28 a, kierownik i podmiot
prowadz¹cy: lek. wet. Bogdan Kêdzierski,
Nr Ew. 436, nr ksiêgi:
12/1/479/2006/IV/Rej. ZLZ
Przyczyn¹ wykrelenia jest wniosek z dnia
31 grudnia 2010 r. z³o¿ony przez podmiot
prowadz¹cy zak³ad.

346/2011/V/Rej. ZLZ

o wykreleniu zak³adu z ewidencji zak³adów 26.01.2011 r.
leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Us³ugi Weterynaryjne P.P.H.U. "Lukwet",
63-300 Pleszew, ul. Kaliska 63, kierownik i
podmiot prowadz¹cy: lek. wet. £ukasz
Kuberka, Nr Ew. 549, nr ksiêgi:
12/1/717/2006/IV/Rej. ZLZ
Przyczyn¹ wykrelenia jest wniosek z dnia
26 stycznia 2011 r. z³o¿ony przez podmiot
prowadz¹cy zak³ad.

347/2011/V/Rej. ZLZ

o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
lek. wet. Waldemar Gruszewski
(podmiot prowadz¹cy i kierownik zak³adu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. WALDEMAR GRUSZEWSKI”
63-600 Kêpno, ul. Estkowskiego 60/4
Numer ewidencyjny 663.
numer ksiêgi – 12/1/347/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 26.01.2011 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Waldemar Gruszewski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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26.01.2011 r.

Uchwa³y

348/2011/V/Rej. ZLZ

o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t

26.01.2011 r.

lek. wet. Przemys³aw Szlacheta
(podmiot prowadz¹cy i kierownik zak³adu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. PRZEMYS£AW
SZLACHETA”
63-600 Kêpno, ul. Estkowskiego 60/4
numer ewidencyjny 664.
– numer ksiêgi – 12/1/348/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 26.01.2011 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Przemys³aw Szlacheta
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
349/2011/V/Rej. ZLZ

o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
lek. wet. Miros³aw Kuchnowski
(podmiot prowadz¹cy zak³ad)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
89-320 Wysoka, ul. Lubiñskiego 1
Numer ewidencyjny 665.
numer ksiêgi 12/1/349/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 26.01.2011 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Micha³ Kuchnowski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 2
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26.01.2011 r.

Uchwa³y

350/2011/V/Rej. ZLZ

o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t

26.01.2011 r.

lek. wet. Jacek Mleczak
(podmiot prowadz¹cy zak³ad)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : „GABINET WETERYNARYJNY
JACKA MLECZAKA”
64-061 Kamieniec, ul. Stawowa 31
numer ewidencyjny – 666
– numer ksiêgi – 12/1/350/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 26.01.2011 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Jacek Mleczak
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
351/2011/V/Rej. ZLZ

o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t

26.01.2011 r.

lek. wet. Ewelina Dembiñska
(podmiot prowadz¹cy zak³ad)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : GABINET WETERYNARYJNY
62-085 Skoki, ul. Podgórna 22
– numer ewidencyjny – 662
– numer ksiêgi – 12/1/351/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zak³adu – 26.01.2011 r.
– imiê i nazwisko kierownika zak³adu – lek.
wet. Ewelina Dembiñska
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
352/2011/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
okrelenia miana przeciwcia³ w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Roberta Sa³aciñskiego
pod nr 00213/12/26.01.2011 r.

26.01.2011 r.

353/2011/V

W sprawie wy³onienia kandydata do
Honorowej Nagrody Chirona
(dr n. wet. Lecha Gogolewskiego)

26.01.2011 r.
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Aktualnoci

Dr W³odzimierz Gibasiewicz

KALENDARIUM PROTESTU

Aktorzy spektaklu pt. PROTEST WETERYNARZY:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dr n. roln. Marek Sawicki  PSL
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  dr n. roln. Kazimierz F. Plocke  PO
Podsekretarz Stanu w Min. Roln.  mgr in¿. Tadeusz Nalewajk  PSL (Policealne Studium Weterynaryjne w Soko³owie).
Dyrektor Dep. Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii  dr Wojciech Wojtyra
G³ówny Lekarz Weterynarii  lek. wet. Janusz Zwi¹zek
Z-ca G³ównego Lekarz Weterynarii  lek. wet. Krzysztof Ja¿d¿ewski
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Zespó³ negocjacyjny Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej:

dr n. wet. Tadeusz Jakubowski  Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
lek. wet. Andrzej Moskal  Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, prywatna praktyka; Tomasz Piêknik  Prezes Opolskiej Izby, prywatna
praktyka; Jacek £ukaszewicz  Prezes Izby Warmiñsko-Mazurskiej, prywatna
praktyka;
K. Klusek i R. Strokoñ  zostali wycofani (?) z Zespo³u.

Sk³ad Rady Krajowej:

Krzysztof Anusz  Wydzia³ Medycyny Wet. SGGW  prezes Warszawskiej Izby;
Micha³ Konopa  praktyka prywatna; Krzysztof Matras  prezes £odzkiej Izby;
W³odzimierz Przewoski  Pomorski Wojewódzki Lekarz Wet. w Gdañsku; Stanis³aw Winiarczyk  dziekan Wydz. Wet. UP w Lublinie; Piotr ¯muda  prezes Ma³opolskiej Izby, prywatna praktyka; Piotr Skrzypczak  prywatna praktyka; Marek Mastalerek  Biuro Krajowej Rady; Tomasz Górski  prezes Rady
Lubelskiej, prywatna praktyka;
Andrzej Juchniewicz  prezes Izby Kaszubsko-Pomorskiej, prywatna praktyka;
Artur Krakowiak  prezes Izby wiêtokrzyskiej, prywatna praktyka; Tomasz
Perskiewicz  prywatna praktyka; Wac³aw M. Czaja  powiatowy lekarz; Andrzej Czerniawski  prezes Izby Pó³nocno-Wschodniej, prywatna praktyka; Jan
Dorobek  powiatowy lekarz, prezes Izby Dolnol¹skiej; Ryszard Dul  inspektor w Powiatowym Inspektoracie;
Miros³aw Kacprzyk  prywatna praktyka; Maciej Klockiewicz  Adiunkt
Wydz. Med. Wet.;
Konstanty Klusek  prezes Izby Kujawsko-Pomorskiej, wojewódzki inspektor;
Marek Kubica  prezes Izby Zachodnio-Pomorskiej, powiatowy lekarz; Bogus³aw Kubica  powiatowy lekarz; Emilian Kudyba  z-ca powiatowego lekarza, Piotr Kwieciñki  prywatna praktyka; El¿bieta Sobczak  prezes Izby Lubuskiej, prywatna praktyka; Roman Strokoñ  prezes Izby Podkarpackiej, powiatowy lekarz; Andrzej Wiêcek  prywatna praktyka;
Zbigniew W. Wróblewski  prywatna praktyka; Andrzej ¯arnecki  prywatna
praktyka;
Czes³aw ¯urawski  powiatowy lekarz;
Jak równie¿ kilkutysiêczna grupa lekarzy weterynarii  urzêdowych i inspekcyjnych.
W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego nr 6/2010 s. 30-34 zamieci³em pod tytu³em DESPERACJA KRAJOWEJ RADY LEKARSKOWETERYNARYJNEJ kopie listów jakie skierowano do Prezesa Rady Mini-
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strów Donalda Tuska z 27 sierpnia 2010 r. i list skierowany do Przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka z 31 sierpnia 2010.
 Pierwszy adresat na list nie odpowiedzia³;
 Drugi adresat  nades³a³ potwierdzenie wpisania do rejestru. Dzisiaj,
gdy piszê ten tekst (26. stycznia 2011) dotar³a informacja o przyjêciu do rozpatrzenia przez Parlament Europejski petycji Krajowej Rady Lek-Wet.

5 listopada 2010 r.
Apel KRLW w sprawie treci umów zawieranych z powiatowymi lek.  30
dniowy termin wyp³aty nale¿noci od z³o¿enia rachunku.
 Pismo do Podsekretarza Stanu P. Nalewajk  mówi¹ce wbrew temu co
pisze, ¿e obni¿enie stawek za wiadectwa zdrowia bêdzie skutkowa³o mniejszymi dochodami z podatków dla bud¿etu pañstwa.
Dr n. wet. Grzegorz W¹siatycz

PROTEST LEKARZY WETERYNARII
Szanowni Pañstwo.
Lekarze weterynarii zajmuj¹ siê nie tylko leczeniem zwierz¹t towarzysz¹cych (domowych), gospodarskich, zwierz¹t wykorzystywanych w celach rozrywkowych, eksponowanych w zwierzyñcach i ogrodach zoologicznych ale
tak¿e ochron¹ bezpieczeñstwa ¿ywnoci pochodzenia zwierzêcego i dzia³aj¹
w urzêdowej administracji weterynaryjnej.
Koñcz¹c studia na wydzia³ach medycyny weterynaryjnej absolwent otrzymuje tytu³ lekarza weterynarii.
Ka¿dy lekarz weterynarii chc¹cy wykonywaæ swój zawód, bêd¹cy zawodem zaufania publicznego, musi zapisaæ siê do samorz¹du zawodowego, który sprawuje pieczê nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Obecnie lekarze weterynarii realizuj¹ postanowienia kilkuset aktów
prawa wspólnotowego i krajowego z zakresu ochrony zdrowia zwierz¹t
oraz bezpieczeñstwa produktów pochodzenia zwierzêcego. Dzia³ania te
prowadzone s¹, przede wszystkim, w celu zapewnienia ochrony zdrowia
publicznego.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawê z faktu, i¿ ka¿dy produkt pochodzenia
zwierzêcego (miêso, ryby, drób  i przetwory, mleko  i przetwory, jaja  i prze48
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twory, a tak¿e wiele innych), zanim zostanie przez nas spo¿ytkowany, musia³
kilkukrotnie byæ zakwalifikowany do tego celu przez lekarza weterynarii na
ró¿nych etapach jego powstawania.
Ceny za wykonywanie powy¿szych zadañ, s¹ cenami ustalanymi przez
stosowne rozporz¹dzenia w³aciwego ministra.
Od 12 lat op³aty za wykonywanie badañ zwierz¹t nie by³y podwy¿szane mimo wielokrotnych apeli rodowiska lekarzy weterynarii. Trwa³y stosowne rozmowy.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ostatnim swoim rozporz¹dzeniem
wrêcz obni¿y³ stawki. W wielu przypadkach obni¿ka siêgnê³a 40%. Dla naszego rodowiska by³o to wielce zaskakuj¹ce.
Ten sam Minister ma zamiar zmieniæ struktury organizacyjne, które do tej
pory skutecznie zapewnia³y bezpieczeñstwo zdrowotne ludzi w Polsce od ponad 90 lat. Z inicjatywy polskich lekarzy weterynarii powstawa³o wiele aktów
prawnych kszta³tuj¹cych nowoczesne prawo weterynaryjne Europy: rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej: z dnia 22 marca 1928 r.
o ochronie zwierz¹t, bêd¹ce jednym z pierwszych tego typu aktów w Europie; z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraliwych chorób zwierzêcych;
czy z 22 marca 1928 r. o badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa.
To w³anie dziêki dzia³alnoci s³u¿b weterynaryjnych zdecydowana
wiêkszoæ naszego spo³eczeñstwa nie wie dzisiaj co to za choroby: ksiêgosusz, pryszczyca, choroba pêcherzykowa wiñ, rzekomy pomór drobiu,
grulica i bruceloza byd³a czy te¿ choroba Aujeszkyego. Aby zlikwidowaæ
te grone, nie tylko dla zwierz¹t choroby zakane, polscy lekarze weterynarii sami musieli posiadaæ nie tylko bardzo wysokie kwalifikacje ale tak¿e systemem organizacyjny zapewniaj¹cy skuteczne wykrywanie i diagnozowanie zagro¿eñ oraz wykonywanie wydawanych zaleceñ lekarsko-weterynaryjnych.
Zdaniem lekarzy weterynarii, Minister Rolnictwa chc¹c po³¹czyæ s³u¿by weterynaryjne z innymi inspekcjami w ramach resortu rolnictwa zdecydowanie zmniejszy skutecznoæ dzia³añ zapewniaj¹cych ochronê zdrowia
publicznego.
Lekarze weterynarii w zwi¹zku z tym, i¿ dotychczasowe dzia³ania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kadencyjnie zarz¹dzanego) s¹ grone dla
zdrowia publicznego, a stosunek samego ministra Marka Sawickiego do lekarzy weterynarii za lekcewa¿¹cy, nie daj¹cy mo¿liwoci prowadzenia partnerskich rozmów, postanowili zaprotestowaæ przeciwko takim dzia³aniom i
postawie.
Pod koniec roku 2010 Krajowa Izba Lekarzy Weterynarii podjê³a
uchwa³ê wzywaj¹c¹ wszystkich lekarzy weterynarii do dzia³añ maj¹cych
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na celu zwrócenie uwagi zainteresowanym Organom W³adzy w Polsce na
zaistnia³¹ sytuacjê, na zagro¿enia zdrowia dla naszego spo³eczeñstwa.
Lekarze weterynarii s¹ zdumieni, i¿ przedstawiciele Ministerstwa, bran¿
zainteresowanych w zmniejszeniu, czy wrêcz zlikwidowaniu nadzoru weterynaryjnego, przedstawiaj¹ protest naszego rodowiska wy³¹cznie przez pryzmat
cen za czynnoci wykonywane przez weterynarzy. W mediach nie s³yszymy
nic o tym co i w jakim celu wykonuj¹ lekarze weterynarii.
Niniejszym tekstem chcia³em Pañstwu przedstawiæ czego dotyczy nasz (lekarzy weterynarii) protest a tak¿e prosiæ Pañstwa o zrozumienie przyczyn
i ¿yczliwe poparcie tych dzia³añ.
Z powa¿aniem
dr n. wet. Grzegorz W¹siatycz
Poznañ
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17 listopada 2010 r.
We wspomnianym Biuletynie zamiecilimy tak¿e podpisane przez Min.
Rolnictwa p. M. Sawickiego Rozporz¹dzenie z 17 listopada 2010 r. ws. op³at za
wiadectwa zdrowia  1) winie, owcy, kozy a) do 10 sztuk zwierz¹t 10 z³ itd.

5 grudnia 2010 r.
KOMUNIKAT
Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
W dniu 25 listopada 2010 r. odby³o siê posiedzenie Prezydium Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, na którym omawiano skutki wejcia w ¿ycie
rozporz¹dzeñ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie:
 zmiany rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokoci op³at za czynnoci wykonywane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, sposobu i miejsc pobierania tych
op³at oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej,
 zmiany rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokoci wynagrodzenia za wykonywanie czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez
powiatowego lekarza weterynarii.
Wejcie w ¿ycie tych rozporz¹dzeñ skutkowaæ bêdzie drastyczn¹ obni¿k¹
wynagrodzeñ przys³uguj¹cych lekarzom weterynarii prowadz¹cym woln¹ praktykê za wykonywanie przez nich urzêdowych czynnoci weterynaryjnych na
podstawie wyznaczenia przez powiatowych lekarzy weterynarii.
W zwi¹zku z powy¿szym Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podjê³o decyzjê o przedstawieniu Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej na jej najbli¿szym posiedzeniu projektu uchwa³y w sprawie podjêcia
ogólnokrajowej akcji protestacyjnej polegaj¹cej na odmowie zawierania umów
z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie w 2011 r. urzêdowych
czynnoci weterynaryjnych z wyznaczenia.
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna uzyska³a informacje, ¿e niektórzy
powiatowi lekarze weterynarii organizuj¹ spotkania z lekarzami weterynarii wolnej praktyki, na których wywieraj¹ presjê, aby zawierali umowy na rok 2011 r.
dot. wykonywania urzêdowych czynnoci weterynaryjnych z wyznaczenia.
W tej sytuacji w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wzywam lekarzy weterynarii do powstrzymania siê od zawierania umów z wyzna-
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czenia na 2011 r. do dnia 15 grudnia 2010 r. Do tego czasu Krajowa Rada Lekarsko  Weterynaryjna na swym najbli¿szym posiedzeniu zwo³anym w dniach
9 i 10 grudnia 2010 r. podejmie stosown¹ uchwa³ê w omawianej sprawie.

9 grudnia 2010 r.
Uchwa³a Nr 28/2010/V
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie odst¹pienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów
z tytu³u wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dzia³aj¹c na podstawie art. 39 ust.1
pkt.4 w zw. z art. 10 ust.2 pkt.3 i 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz.U. z 2009 r.
nr 93, poz. 767) uchwala, co nastêpuje:
§1
Zobowi¹zuje do odwo³ania:
1/ wszystkich lekarzy weterynarii do odmowy zawierania umów na rok 2011
z powiatowymi lekarzami weterynarii okrelonych w art.16 ust.3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 112 poz. 744 t.j.) oraz aneksów do tych umów na rok 2011 na czynnoci z wyznaczenia i niewykonywania czynnoci, o których mowa w art. 16
ust. 1 i 1a powo³anej ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, takich jak: wykonywanie szczepieñ ochronnych i badañ rozpoznawczych, sprawowanie
nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzeda¿y zwierz¹t, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierz¹t, badanie
zwierz¹t umieszczanych na rynku lub przeznaczonych do wywozu, wystawianie wiadectw zdrowia, pobieranie próbek do badañ,
2/ lekarzy weterynarii-pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wszystkich lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii, sprawuj¹cych nadzór nad badaniem zwierz¹t rzenych i miêsa oraz
dobrostanem zwierz¹t podczas uboju, weterynaryjnej kontroli granicznej
do wykonywania tych czynnoci, egzekwuj¹c przepisy prawa obowi¹zuj¹ce w tym zakresie w sposób rygorystyczny.
3/ przypomina siê lekarzom weterynarii o obowi¹zku przestrzegania postanowieñ niniejszej uchwa³y wynikaj¹cego z treci art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych i kodeksu etyki.
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§2
Krajowa Rada powo³a zespó³ do:
1/ negocjacji ze stron¹ rz¹dow¹ w zakresie:
a) nowelizacji rozporz¹dzenia w sprawie warunków i wysokoci wynagrodzenia za wykonywanie czynnoci przez lekarzy weterynarii
zgodnie z projektem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia
30 listopada 2009 roku oraz Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany rozporz¹dzeñ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
b) regulacji p³ac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej do poziomu wynagrodzeñ zbli¿onego do obowi¹zuj¹cego
w innych krajach Unii Europejskiej zgodnie z Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie p³ac i sytuacji kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej
c) odst¹pienia od ³¹czenia organów Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w ramach resortu rolnictwa,
d) wy³¹czenia struktur Inspekcji Weterynaryjnej z pakietu ustaw dot. konsolidacji i racjonalizacji zatrudnienia w administracji pañstwowej
2/ wnioskowania do Krajowej Rady Lekarsko  Weterynaryjnej o poszerzenie zakresu czynnoci niewykonywanych przez lekarzy wymienionych
w § 1 o czynnoci wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit d-i oraz k-l ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierz¹t rzenych, w tym badania
przedubojowego i poubojowego, oceny miêsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierz¹t w trakcie uboju,
e) badania miêsa zwierz¹t ³ownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem miêsa i wystawiania wymaganych wiadectw zdrowia,
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
h) sprawowania nadzoru nad wy³adowywaniem ze statków rybackich
i statków przetwórni produktów rybo³ówstwa, nad obróbk¹, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, limaków i ¿ab,
i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
k) sprawowania nadzoru nad sprzeda¿¹ bezporedni¹;
l) badanie laboratoryjne na obecnoæ w³oni
§3
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w porozumieniu z G³ównym Lekarzem Weterynarii, prezesi rad okrêgowych izb lekarsko-weterynaryj55
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nych w porozumieniu z wojewódzkimi, powiatowymi i granicznymi lekarzami
weterynarii podejm¹ dzia³ania maj¹ce na celu realizacjê uchwa³y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
UZASADNIENIE
Otrzymywane wynagrodzenie za wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii czynnoci nie pokrywa nak³adu pracy i kosztów
materia³ów zu¿ywanych w zwi¹zku z ich wykonywaniem.
Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej nie
pozostaj¹ w ¿adnej relacji do koniecznoci posiadania odpowiednich kwalifikacji i koniecznoci pos³ugiwania siê w dzia³aniu wysoce specjalistyczn¹
wiedz¹. Wynagrodzenie otrzymywane w ramach pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych zdecydowanie rozmija siê z odpowiedzialnoci¹ na³o¿on¹ przepisami prawa unijnego i krajowego na pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
wykonuj¹cych zadania z zakresu bezpieczeñstwa zdrowia publicznego.
Próby burzenia istniej¹cych, sprawdzonych i dobrze funkcjonuj¹cych
struktur Inspekcji Weterynaryjnej w imiê realizacji doranych i nies³u¿¹cych poprawie bezpieczeñstwa zdrowia ludzi i zwierz¹t celów s¹ szkodliwe
spo³ecznie i nieodpowiedzialne.

10 grudnia 2010 r.

pi¹tek, 10 grudnia 2010 16:10
Apel
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
do lekarzy weterynarii w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 28/2010/V z dnia
09.12.2010 r.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyczerpa³a wszystkie dostêpne
prawem mo¿liwoci oddzia³ywania na decydentów szczebla centralnego, maj¹ce na celu zachowania to¿samoci zawodowej Inspekcji Weterynaryjnej
z poszanowaniem ponad 90-letniej historii s³u¿by weterynaryjnej. Wieloletnie
negocjacje maj¹ce na celu zapobie¿enie deprecjacji zawodu nie przynios³y
skutku, zarówno na polu zwi¹zanym z zachowaniem integralnoci struktur
zwi¹zanych z weterynaryjn¹ ochron¹ zdrowia publicznego, jak i w odniesieniu
do godziwego wynagrodzenia za pracê. Jako grupa zawodowa zostalimy zmuszeni do wykonywania czynnoci urzêdowych za stawki ur¹gaj¹ce godnoci
osobistej. W ¿adnym innym sektorze nadzoru pañstwowego nad bezpieczeñstwem publicznym nie zmusza siê do wiadczenia pracy za nieca³e 4 z³ za go-
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dzinê, jak ma to miejsce w przypadku badania stanu zdrowia zwierz¹t wraz
z wystawieniem wiadectwa zdrowia.
Nale¿y z ca³¹ moc¹ stwierdziæ, ¿e dzia³ania rz¹du w ostatnich latach nakierowane s¹ na rozbicie naszego samorz¹du zawodowego i zniszczenie struktur s³u¿by weterynaryjnej tworzonych od ponad 90 lat, przez próbê utworzenia
Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci. Paradoksem jest, ¿e to w³anie lekarze
weterynarii stali siê kart¹ przetargow¹ w ostatniej samorz¹dowej kampanii
wyborczej, za cen¹ jak¹ mo¿emy z tego powodu ponieæ jest marginalizacja
zawodu. Zamiarem decydentów jest sprowadzenie lekarzy weterynarii do poziomu wyrobników, którzy w obrocie zwierzêtami i produktami pochodzenia
zwierzêcego na rynku miêdzynarodowym bêd¹ legitymizowali swoj¹ pieczêci¹
dzia³ania ludzi pe³ni¹cych kierownicze stanowiska bez odpowiednich kwalifikacji, którzy z nadania politycznego zaw³aszcz¹ kompetencje organów sprawowanych dotychczas przez urzêdowych lekarzy weterynarii.
Kole¿anki i koledzy
Nadszed³ czas podjêcia ostatecznych rodków w obronie naszej to¿samoci zawodowej oraz poszanowania naszych niezbywalnych praw i godnoci.
Podjêcie radykalnych kroków, jakim jest czynny protest jest szans¹ ostatni¹
i ostateczn¹ zarazem. Je¿eli nie podejmiemy siê czynnej obrony interesów zawodu zostanie on zmarginalizowany i pozbawiony godnoci.
Nie mo¿na akceptowaæ dzia³añ stoj¹cych w sprzecznoci z prawem unijnym, gwarantuj¹cym nam godziwe zarobki, porównywalne do stawek kolegów
z innych krajów Unii Europejskiej. Nie mo¿na zgodziæ siê na decyzje, w nastêpstwie których podczas posiedzeñ G³ównych Lekarzy Weterynarii krajów
cz³onkowskich Unii Europejskiej jedynie Polska mo¿e nie mieæ swojej reprezentacji. Jednoznacznie poni¿y to nasz kraj w oczach zawodowej spo³ecznoci
miêdzynarodowej. Nie mo¿na akceptowaæ dzia³añ, które sprawi¹, ¿e urzêdnik
nie bêd¹cy lekarzem weterynarii bêdzie w Polsce zwalcza³ choroby zakane
zwierz¹t czy bada³ zwierzêta rzene. Stawi to pod znakiem zapytania sens weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i bêdzie realnym zagro¿eniem dla
bezpieczeñstwa ¿ywnociowego w naszym kraju. Nie mo¿na akceptowaæ dzia³añ sprowadzaj¹cych lekarza weterynarii do rangi zawodu fasadowego, który
bêdzie firmowa³ dzia³ania niekompetentnych dzia³aczy politycznych. Nie mo¿na siê zgodziæ na próby uwik³ania nas w politykê.
My lekarze weterynarii, jestemy pe³noprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, jak przedstawiciele innych zawodów i domagamy siê prawa
do godnego ¿ycia w pañstwie demokratycznym. Nie zgadzamy siê byæ kart¹
przetargow¹ w rozmowach pomiêdzy rolnikami i bran¿owymi zwi¹zkami przemys³u rolniczego, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niepodwy¿szanie od
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7 lat wynagrodzeñ urzêdowych lekarzy weterynarii jest wyzyskiem. Czujemy
siê poni¿ani i pozbawieni jakichkolwiek praw, z prawami cz³owieka w³¹cznie.
Gorycz¹ napawa nas fakt, ¿e zmiana rozporz¹dzenia w sprawie op³at, obni¿aj¹cego stawki ponoszone przez hodowców od 50 do 80%, by³a elementem
kampanii wyborczej prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
potrzeby wyborów samorz¹dowych. Za dobry wynik wyborczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego zap³aci polski lekarz weterynarii pracuj¹cy za najni¿sze stawki od 2003 r.
Jednoczenie z populistycznymi dzia³aniami nakierowanymi na efekt
wród producentów rolnych kosztem lekarzy weterynarii od 2007 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonywano podwy¿ek p³ac. By³y one
najwy¿sze wród innych resortów i wynosi³y 70,76% (vide Aleksandra Kurowska: Najlepiej p³aci resort rolnictwa Rzeczpospolita z 07.07.2010). Jest to
przejaw relatywizmu, nacechowanego chêci¹ poni¿enia lekarzy weterynarii
i z³ej woli decydentów. Jednoczenie Inspekcja Weterynaryjna jest wykorzystywana do ukrytego dotowania przemys³u miêsnego, jak w przypadku op³at
za badanie byd³a w kierunku BSE. Polska jest jedynym krajem w Europie,
w którym badanie to jest przeprowadzone na koszt podatników, a nie producentów. Lekarze weterynarii pracuj¹cy w Inspekcji Weterynaryjnej od wielu lat
nie otrzymali regulacji p³acowych porównywalnych chocia¿by, z uzyskiwanymi przez ich kolegów z Rumunii czy Bu³garii.
Kole¿anki i Koledzy
W historii naszego zawodu nie by³o momentu bardziej dramatycznego
a zarazem doniolejszego ni¿ obecny. Znalelimy siê w historycznej chwili
i tylko od nas zale¿¹ dalsze losy zawodu lekarza weterynarii i jego kszta³t w
nastêpnych dziesiêcioleciach. Albo zgodzimy siê na dalsze poni¿anie i traktowanie poni¿ej godnoci, albo z honorem podniesiemy g³owy mówi¹c  nie!
Od solidarnej postawy w trakcie protestu zale¿y nasz dalszy los. Dla
dobra zawodu, z szacunku dla wielu pokoleñ naszych poprzedników, dbaj¹c o interesy tych, którzy przyjd¹ po nas, musimy zrobiæ to, co do nas
nale¿y. Nastêpnej takiej okazji ju¿ nie bêdzie. Nie zmarnujmy szansy obrony naszej godnoci naszego zawodu.
Cz³onkowie
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
W rodkach przekazu pojawiaj¹ siê ró¿ne informacje i komentarze: zabraknie miêsa, kolejki po miêso, miêso towarem deficytowym, protest weterynarzy
 nie bêdzie miêsa.
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23 grudnia 2010 r.
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27 grudnia 2010 r. poniedzia³ek
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza znieæ obowi¹zek posiadania
weterynaryjnego wiadectwa zdrowia.
27 grudnia 2010 17:39 zwi¹zku z komunikatem, jaki ukaza³ siê na stronie
internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuj¹cym o zamiarze Ministra zniesienia obowi¹zku posiadania weterynaryjnego wiadectwa zdrowia
dla wiñ kierowanych bezporednio do uboju, Rada Lekarsko-Weterynaryjna
stanowczo sprzeciwia siê takiemu pomys³owi. W uzasadnieniu takiego stanowiska powo³ujemy nastêpuj¹ce okolicznoci:
Sprawê koniecznoci posiadania takich wiadectw dla zwierz¹t reguluj¹
dotychczas przepisy, wydanego na podstawie art. 57 ust.7 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t (Dz. U. nr 69 poz. 625 z pón. zm.), rozporz¹dzenia Rady Ministrów
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z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u wiñ (Dz. U. nr 64 poz. 397 z pón. zm.).
Celem wprowadzenia takich uregulowañ prawnych by³o zastosowanie
wzmo¿onego nadzoru nad przemieszczaniem zwierz¹t  wiñ kierowanych
bezporednio do uboju, chowu i do hodowli na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
Innymi s³owy  wprowadzenie tych przepisów mia³o na celu uszczelnienie
ogólnopolskiego programu zwalczania choroby Aujeszkiego wiñ, gdy¿ ju¿
wczeniej wystêpowa³y sytuacje wprowadzania do obrotu wiñ, które nie posiada³y rejestracji i identyfikacji w ramach systemu IRZ. W efekcie przemieszczane by³y zwierzêta o nieznanym statusie zdrowotnym, co grozi³o za³amaniem
siê akcji zwalczania tej choroby.
Przypominamy, ¿e program zwalczania choroby Aujeszkego jest dofinansowywany przez Komisjê Europejsk¹ i ka¿da jego zmiana wymaga konsultacji
i zgody tej Komisji. W przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany bez
konsultacji bêdzie skutkowa³o ¿¹daniem Komisji Europejskiej zwrotu wyp³aconych milionowych rodków na omawiany program. Ponadto Komisja Europejska mo¿e zmieniæ decyzjê w sprawie prowadzenia tego programu, co bêdzie skutkowa³o jego za³amaniem i polska trzoda chlewna  jak to by³o ju¿
wczeniej, nie bêdzie mog³a byæ wprowadzona do handlu, oraz mog¹ wyst¹piæ
problemy z eksportem ¿ywych zwierz¹t do krajów trzecich.
Tym samym kilkaset milionów z³otych, które wy³o¿y³ na ten program polski podatnik (bud¿et pañstwa), zostanie zmarnowany.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e likwidacja weterynaryjnego wiadectwa zdrowia
w obrocie zwierz¹t w Wielkiej Brytanii spowodowa³a w 2001 roku niekontrolowane szerzenie siê pryszczycy, co spowodowa³o olbrzymie koszty jej zwalczania, siêgaj¹ce kilkudziesiêciu miliardów funtów. Tak¿e w ostatnich latach
wyst¹pi³y: klasyczny pomór wiñ, w Gruzji (2007 r), na S³owacji, Rumunii
(2008 r.), na Litwie, w Holandii, Niemczech, na Wêgrzech (2009 r.) oraz afrykañski pomór wiñ: w Rosji (2010 r.) przy granicy z Ukrain¹, Gruzji (2007 r.),
we W³oszech (2010 r.); pryszczyca jest aktualnie w Turcji, Izraelu i w krajach
Bliskiego Wschodu.
Zagro¿enie epidemiologiczne jest wiêc olbrzymie i dlatego weterynaryjne
wiadectwa zdrowia w obrocie zwierz¹t, s¹ niezbêdne.
Ka¿da decyzja o likwidacji tych wiadectw musi byæ g³êboko przemylana, szczególnie pod k¹tem wystêpuj¹cych zagro¿eñ dla zdrowia ludzi i zwierz¹t oraz dla gospodarki kraju i finansów publicznych.
Dr Tadeusz Jakubowski
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28 grudnia 2010
Komunikat
Zespo³u Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zespó³ Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca siê DO WSZYSTKICH LEKARZY
WETERYNARII WYKONUJ¥CYCH ZADANIA W ZAKRESIE BADANIA
ZWIERZ¥T RZENYCH I MIÊSA O POWSTRZYMANIE SIÊ DO DNIA 7
STYCZNIA 2011 ROKU od podpisywania umów w tym zakresie z powiatowymi lekarzami weterynarii. Zwi¹zane jest to z faktem ukazania siê na stronie
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi niekonsultowanego z Krajow¹ Rad¹ Lekarsko-Weterynaryjn¹ rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkego
u wiñ, wed³ug którego znosi siê wiadectwa zdrowia dla wiñ ze stad urzêdowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkego, co nara¿a program na powa¿ne
komplikacje. Termin 7 stycznia podyktowany jest posiedzeniem Krajowej Rady
Lekarsko  Weterynaryjnej w dniu 4 stycznia 2011 roku, na którym bêd¹ podejmowane decyzje w sprawie prowadzonych negocjacji i dalszego przebiegu
protestu lekarzy weterynarii.

29 grudnia 2010 r.
Komunikat
Zespo³u Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 grudnia 2010 roku
W dniu 29 grudnia 2010 roku Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Wiceminister Tadeusz Nalewajk spotka³ siê z Zespo³em
Negocjacyjnym powo³anym uchwa³¹ 29/2010/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, któremu przewodniczy³ Tadeusz Jakubowski, prezes Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
Minister Sawicki z³o¿y³ deklaracjê o wycofaniu od 1 stycznia 2011 roku
wiadectw zdrowia dla wiñ transportowanych bezporednio do rzeni oraz
kontynuowania prac nad projektem ustawy o Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii.
W trakcie spotkania omówiono postulaty zawarte w uchwale nr 28/2010/V
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie odst¹pienia lekarzy wete-
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rynarii od podpisywania umów z tytu³u wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.
W wyniku przeprowadzonych rozmów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z³o¿y³ deklaracjê o przygotowaniu projektu rozporz¹dzeñ zmieniaj¹cych rozporz¹dzenia w sprawie op³at i wynagrodzeñ lekarzy weterynarii, które bêd¹
zawiera³y nastêpuj¹ce zmiany:
 rewaloryzacjê stawek op³at i wynagrodzeñ za nadzór nad ubojem byd³a,
wiñ i drobiu o wskanik inflacji za lata 2004  2009;
 czêæ podstawowa wynagrodzenia lekarza weterynarii nie bêdzie przekracza³a wysokoci kwoty przychodu (op³aty) uzyskanego z wykonania danej
czynnoci;
 podniesienie powy¿szych op³at za czynnoci wykonywane w godzinach
18:00  6:00 rano o 25%, a w dni ustawowo wolne od pracy, soboty i wiêta o 50%;
 osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii okrelone w pozycji 7-9 za³¹cznika do rozporz¹dzenia o wynagrodzeniach bêd¹ wynagradzane wg stawek od zbadanej sztuki, przy czym gdy organizacja uboju
wiñ uniemo¿liwia przeprowadzenia pe³nego badania przed i poubojowego co najmniej 10 sztuk w ci¹gu 1 godziny  nadal pozostanie stawka godzinowa waloryzowana o stopieñ inflacji 2004-2009
 wynagrodzenie dla lekarzy weterynarii za czynnoci wymienione w pozycji 14, 15, 17, i 18 za³¹cznika omawianego rozporz¹dzenia zostan¹ zwiêkszone o wskanik inflacji za lata 2004-2009
 waloryzacja wynagrodzeñ za monitoringi o wskanik inflacji za lata 2006-2009
Obserwacja w kierunku wcieklizny  kwota 250 z³otych za obserwacjê
stacjonarn¹. 132,50 za obserwacjê z doprowadzeniem psa do ZLZ.
W sprawie projektu konsolidacji w ramach urzêdu wojewody minister jest
przeciwny temu projektowi, tak jak KRLW.
Nie by³o zgody na urealnienie stawki za szczepienia przeciwko wcieklinie. Zaproponowano rozmowê na ten temat w innym terminie, gdy¿ nie by³o to
w zakresie postulatów zawartych w uchwale nr 28/2010/V
Wyodrêbnienie stawki za badanie miêsa w kierunku w³oni  nie by³o porozumienia w tej sprawie w resorcie rolnictwa.
Umowy na zak³ady lecznicze dla zwierz¹t w zakresie badania zwierz¹t
rzenych i miêsa na dzieñ dzisiejszy nie ma zgody, ale sprawa do dyskusji.
Podniesienie stawki na wiadectwa dla ciel¹t i jagni¹t  stanowisko negatywne.
Odst¹pienie od likwidacji wiadectw zdrowia dla wiñ transportowanych
bezporednio do rzeni  stanowisko negatywne ministerstwa.
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Regulacja p³ac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej  Minister popiera, ale nie wskaza³ mo¿liwoci. Widzi tak¹ mo¿liwoæ
w nowo tworzonej inspekcji i o to zabiega.
Odst¹pienia od ³¹czenia inspekcji weterynaryjnej z innymi w obrêbie resortu rolnictwa  minister proponuje odrêbne spotkanie uzgodnieniowe.
Ostateczne decyzje w sprawie uchwa³y nr 28/2010/V, po zapoznaniu siê
z propozycjami z³o¿onymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowa
Rada Lekarsko-Weterynaryjna podejmie na swoim posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2011 roku.
Zespó³ negocjacyjny Krajowej Rady Lekarsko  Weterynaryjnej pracuje
w jej imieniu i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
W imieniu Zespo³u
Dr T. Jakubowski

30 grudnia 2010 r.
Owiadczenie
dr Tadeusza Jakubowskiego Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Owiadczam, ¿e nigdy ani ja, ani Krajowa Rada, ani Zespó³ Negocjacyjny
nie uzgadnia³ z panem ministrem Markiem Sawickim likwidacji wiadectw
zdrowia dla wiñ przy ich przemieszczaniu.
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady

4 stycznia 2011 r.

wtorek, 04 stycznia 2011 20:20

Uchwa³a nr 30/2011/ V
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 4 stycznia 2011 r.
w sprawie rozszerzenia katalogu czynnoci niewykonywanych
przez lekarzy weterynarii na mocy Uchwa³y nr 28/2010/V
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dzia³aj¹c na podstawie art. 39 ust.1
pkt.4 w zw. z art. 10 ust.2 pkt.3 i 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz.U. z 2009 r.
nr 93, poz. 767) uchwala, co nastêpuje:
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§1
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podtrzymuje w ca³ej rozci¹g³oci
uchwa³ê nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 roku
§2
Ponadto zobowi¹zuje siê wszystkich lekarzy weterynarii od dnia 7 stycznia 2011 r. a¿ do odwo³ania, do:
 odmowy zawierania umów
 wypowiedzenia wczeniej zawartych umów
okrelonych w art.16 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 t.j.) na rok 2011 z powiatowymi lekarzami weterynarii na czynnoci z wyznaczenia i nie wykonywania
czynnoci, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit d-i oraz k-l ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a mianowicie:
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierz¹t rzenych, w tym badania
przedubojowego i poubojowego, oceny miêsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierz¹t w trakcie uboju,
e) badania miêsa zwierz¹t ³ownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem miêsa i wystawiania wymaganych wiadectw zdrowia,
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem
oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
h) sprawowania nadzoru nad wy³adowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybo³ówstwa, nad obróbk¹, przetwórstwem
i) przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, limaków i ¿ab,
j) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
k) sprawowania nadzoru nad sprzeda¿¹ bezporedni¹;
l) badania laboratoryjnego na obecnoæ w³oni
§3
Krajowa Rada zobowi¹zuje zespó³ negocjacyjny do kontynuowania prac z
rz¹dem i podjêcia wszelkich dzia³añ maj¹cych na celu rozpoczêcie negocjacji
bezporednio z Premierem Rz¹du RP Donaldem Tuskiem lub upowa¿nionym przedstawicielem Premiera w sprawie:
a) odst¹pienia od ³¹czenia organów Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w ramach resortu rolnictwa,
b) wy³¹czenia struktur Inspekcji Weterynaryjnej z pakietu ustaw dot. konsolidacji i racjonalizacji zatrudnienia w administracji pañstwowej,
c) regulacji p³ac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej do poziomu wynagrodzeñ zbli¿onego do obowi¹zuj¹cego w innych
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krajach Unii Europejskiej zgodnie z Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie p³ac i sytuacji
kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej
d) nowelizacji rozporz¹dzenia w sprawie warunków i wysokoci wynagrodzenia za wykonywanie czynnoci przez lekarzy weterynarii zgodnie z projektem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 listopada 2009
roku oraz Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26
czerwca 2009 roku w sprawie zmiany rozporz¹dzeñ Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Dotychczasowe rozmowy z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi nie przynios³y ostatecznych rozwi¹zañ, które Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
dzia³aj¹c w interesie wszystkich lekarzy weterynarii mog³aby zaakceptowaæ.
Kategoryczna odmowa rozmów na tak wa¿kie tematy jak wynagrodzenie
lekarzy weterynarii pracuj¹cych w Inspekcji Weterynaryjnej oraz tworzenie
Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci, a tak¿e lekcewa¿¹cy stosunek ministra
Sawickiego do lekarzy weterynarii prezentowany przez niego w mediach, zmusza Krajow¹ Radê Lekarsko  Weterynaryjn¹ do podjêcia powy¿szych decyzji
w imiê godnoci lekarzy weterynarii oraz ochrony zdrowia publicznego.
Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, i¿ zmiana rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniach nast¹pi³a na 6 dni przed wyborami, a wiêc by³a dzia³aniem czysto
politycznym skierowanym do producentów rolnych czyli potencjalnych wyborców, a nie dzia³aniem maj¹cym jakiekolwiek przes³anki merytoryczne.

10 stycznia 2011
Informacja
Zespo³u Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 stycznia 2011 roku.
W dniu 10 stycznia 2011 roku o godzinie 9 odby³y siê rozmowy miêdzy
zespo³em negocjacyjnym Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, zwanym
dalej Zespo³em KRLW, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).
W pierwszej czêci spotkania omawiano sprawy zawarte w uchwa³ach Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 28/2010/V i 30/2011/V.
Po raz pierwszy minister zadeklarowa³ mo¿liwoæ waloryzacji p³ac starego portfela w Inspekcji Weterynaryjnej.
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Na temat modernizacji Inspekcji Weterynaryjnej bêd¹ prowadzone odrêbne rozmowy.
Po zakoñczeniu rozmów zosta³ opracowany komunikat bêd¹cy za³¹cznikiem nr 1 podpisany przez Sekretarza Stanu, Kazimierza Plocke, prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Tadeusza Jakubowskiego, G³ównego
Lekarza Weterynarii Janusza Zwi¹zka oraz Dyrektora Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii, Wojciecha Wojtyrê.
Po negocjacjach odby³o siê spotkanie z przedstawicielami COPA COGANA, na którym poinformowano przedstawicieli organizacji rolniczych o zakresie negocjacji miêdzy Ministrem Rolnictwa a Zespo³em KRLW.
Do koñca tygodnia Departament Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii
przygotuje przy wspó³pracy przedstawicieli Zespo³u KRLW projekty rozporz¹dzeñ w sprawie zmian w rozporz¹dzeniach o op³atach i wynagrodzeniach
wyznaczonych lekarzy weterynarii.
W pi¹tek 14 stycznia odbêdzie siê spotkanie ca³ego Zespo³u KRLW, na
którym zostan¹ przedstawione w/w projekty rozporz¹dzeñ.
W poniedzia³ek, 17 stycznia 2011 roku Zespó³ bêdzie rekomendowa³ Krajowej Radzie wynegocjowane postulaty zawarte w projektach rozporz¹dzeñ.
Do tego czasu obowi¹zuj¹ uchwa³y KRLW nr 28/2010/V i 30/2011/V.
Tylko Krajowa Rada Lekarsko  Weterynaryjna jest w stanie podejmowaæ
decyzje w sprawie ostatecznych decyzji dotycz¹cych protestu lekarzy weterynarii.
W imieniu Zespo³u,

dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady

12 stycznia 2011
KOMUNIKAT
Zespo³u Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 stycznia 2011 roku.
KOLE¯ANKI I KOLEDZY!
W zwi¹zku z informacjami, jakie pojawiaj¹ siê w mediach informujemy, ¿e
PROTEST LEKARZY WETERYNARII TRWA!
Uchwa³y nr 28/2010/V i 30/2011/V podjê³a na swych posiedzeniach
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna i tylko Rada jest w³adna je uchyliæ. Najbli¿sze posiedzenie Rady w tej sprawie odbêdzie siê 17 stycznia
20011r., na którym Zespó³ Negocjacyjny bêdzie rekomendowa³ uchylenie
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uchwa³, jeli propozycje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycz¹ce
postulatów zawartych w w/w uchwa³ach bêd¹ satysfakcjonuj¹ce dla rodowiska lekarzy weterynarii, albo zaostrzenie protestu, jeli porozumienie
w czasie negocjacji nie zostanie osi¹gniête.
Dane na temat realizacji uchwa³ na terenie Polski:
 Uchwa³ê nr 28/2010/V realizuje 85% lekarzy weterynarii
 Uchwa³ê nr 30/2011/V realizuje 80% lekarzy weterynarii
W dniu 11 stycznia 2011 roku odby³o siê spotkanie Zespo³u Negocjacyjnego z lekarzami weterynarii badaj¹cymi zwierzêta rzene i miêso
w du¿ych zak³adach miêsnych.
Poinformowali oni Zespó³, ¿e w 90% zosta³y wypowiedziane umowy
z powiatowym lekarzem weterynarii ze skutkiem na pierwsz¹ dekadê lutego
2011 roku.
  
W rodkach przekazu ró¿ne informacje, chocia¿ nale¿y podkreliæ coraz
wiêksze zrozumienie dla protestu, wiêksze zrozumienie roli lekarzy weterynarii
 praca wielu kolegów poprzez udzielanie sensownych wywiadów, pisanie dobrych artyku³ów przynosi widoczny skutek. Pojawiaj¹ siê ze strony Min. Roln.
komentarze  minister ostrzega weterynarzy, Witold Choiñski weterynarze
w kamasze, M. Sawicki: na nagonkê nie pozwolê
W wypowiedziach na stronie internetowej mo¿emy spotkaæ próby upolitycznienia protestu. Spotyka siê wypowiedzi sugeruj¹ce, ¿e im gorzej tym lepiej.
Obserwuje siê znaczn¹ mobilizacjê. Przygotowania do Ogólnopolskiego
Zjazdu ze strony Stowarzyszenia Medicus Veterinarius.

13 stycznia 2011
Komunikat
Z wielk¹ przykroci¹ odbieramy wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Marka Sawickiego w mediach, program 1 Polskiego Radia,
w dniu 11 stycznia 2011 roku na temat protestu lekarzy weterynarii.
Uwa¿amy, i¿ wypowiedzi w takim tonie podczas tocz¹cych siê rozmów
z Krajow¹ Rad¹ Lekarsko  Weterynaryjn¹ oraz zarysowuj¹cych siê mo¿liwoci porozumienia wprowadzaj¹ nieufnoæ naszego rodowiska oraz wiele w¹tpliwoci, co do dobrej woli obecnego Ministra Rolnictwa jeli chodzi o ustalenia zawarte z nim i Zespo³em Negocjacyjnym.
Zespó³ Negocjacyjny
Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej
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14 stycznia 2011
Komunikat
Zespo³u Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 stycznia 2011 roku.
W dniu 14 stycznia 2011 roku o godzinie 15:00 w Warszawie Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki osobicie przekaza³ dr Tadeuszowi Jakubowskiemu i Jackowi £ukaszewiczowi, przedstawicielom Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej tekst projektów dwóch rozporz¹dzeñ zmieniaj¹cych rozporz¹dzenia:
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w sprawie sposobu ustalania i wysokoci op³at za czynnoci wykonywane
przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, sposobu i miejsc pobierania tych op³at oraz
sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
w sprawie warunków i wysokoci wynagrodzenia za wykonywanie czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

W dniu 17 stycznia 2011 roku planowane jest podpisanie porozumienia
miêdzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Krajow¹ Rad¹ Lekarsko-Weterynaryjn¹ w sprawach, które zawarte s¹ w Komunikacie biura prasowego
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2011 roku po rozmowach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Zespo³em Negocjacyjnym powo³anym prze Krajow¹ Radê Lekarsko-Weterynaryjn¹ z okreleniem terminu ich
realizacji.
W dniu 17 stycznia Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna po analizie
efektów negocjacji podejmie decyzje w sprawie uchwa³ nr 28/2010/V
i 30/2011/V.
W imieniu Zespo³u,
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej






Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius zorganizowa³o 16 stycznia 2011 r. ogólnopolski Zjazd lekarzy weterynarii. Komunikat ze Zjazdu na który przyby³o niemal 300 lekarzy
wet. prezentujemy poni¿ej:

16 stycznia 2011 r.
UCHWA£A NR 1
Ogólnopolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w sprawie powo³ania Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego.
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Fot. Przemawia lek. wet. Marek Mastalerek

Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii w dniu 16 stycznia 2011 r. powo³uje Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Lekarzy Weterynarii, który podejmie
koordynacjê dzia³añ Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki Medicus veterinarius, Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej oraz Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Cz³onkowie Komitetu Protestacyjnego wy³onieni przez poszczególne
organizacje zbior¹ siê w Warszawie w dniu 17 stycznia 2011 roku, celem omówienia strategii dalszych negocjacji ze stron¹ rz¹dow¹.
Prezydium Zjazdu: Jacek Sonicki, Piotr Ka³u¿ny, Piotr Skrzypczak
Tadeusz Jakubowski wykluczy³ mo¿liwoæ desygnowania kogokolwiek
z cz³onków Krajowej Rady do Komitetu Protestacyjnego. Prezes W trakcie posiedzenia Krajowej Rady w dniu 17 stycznia 2011 roku Prezes stwierdzi³, ¿e
rozmowy z MRiRW s¹ w toku i nie wypada nam jednoczenie odwo³ywaæ protest i braæ udzia³ w pracach Komitetu Protestacyjnego. Prezes uwa¿a, ¿e Ogólnopolski Komitet Protestacyjny mo¿e dzia³aæ samodzielnie, bez Krajowej Rady
i próbowaæ na w³asn¹ rêkê dotrzeæ do Ministra czy Premiera. Cz³onkowie
zwi¹zków zawodowych i Stowarzyszenia Medicus veterinarius, po posiedzeniu Krajowej Rady uznali, ¿e w tej sytuacji, ca³¹ odpowiedzialnoæ za protest
i przebieg negocjacji Rada Krajowa bierze na siebie.
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej NSZZ Solidarnoæ dr Czes³aw Klimczak
owiadczy³, ¿e jego zwi¹zek nie wejdzie w sk³ad Komitetu Protestacyjnego.
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UCHWA£A Nr 2
Ogólnopolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w sprawie okrelenia
terminu realizacji postulatów protestu.

Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii w dniu 16 stycznia 2011 roku
ustali³ ostateczny termin realizacji postulatów protestu na dzieñ 7 lutego 2011
roku. W przypadku braku satysfakcjonuj¹cych rozstrzygniêæ Komitet Protestacyjny og³osi czynny protest z ca³kowitym odst¹pieniem od wykonywania wyznaczeñ od dnia 8 lutego 2011 r.  tzw. godzina 0.
Prezydium Zjazdu: Jacek Sonicki, Piotr Ka³u¿ny, Piotr Skrzypczak
APEL
Ogólnopolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii do lekarzy zatrudnionych
w Inspekcji Weterynaryjnej
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Fot. Prezes dr Tadeusz Jakubowski wytyczy³ kierunek weterynarii

Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii w dniu 16 stycznia 2011r. zwraca siê z apelem do lekarzy weterynarii  pracowników Inspekcji Weterynaryjnej o czynne w³¹czenie siê w protest od dnia 8 lutego 2011 roku w formie dni
wolnych na ¿¹danie.

17 stycznia 2011
Komunikat
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 17 stycznia 2011 roku.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna kieruj¹c siê trosk¹ i odpowiedzialnoci¹ za bezpieczeñstwo zdrowia publicznego i wychodz¹c naprzeciw deklaracjom ministra rolnictwa i rozwoju wsi Pana Marka Sawickiego zawartym
w porozumieniu z Zespo³em Negocjacyjnym (komunikat z 10 stycznia 2010
roku po rozmowach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Zespo³em Negocjacyjnym powo³anym przez Krajow¹ Radê Lekarsko-Weterynaryjn¹) podjê³a
uchwa³ê o uchyleniu uchwa³ nr 28/2010/V i 30/2011/V.
Oczekiwania samorz¹du lekarzy weterynarii zawarte s¹ w uchwa³ach Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej:
 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespo³u Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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oraz
33/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zagwarantowania
ochrony protestuj¹cym lekarzom weterynarii.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dziêkuje wszystkim lekarzom weterynarii za ich solidarn¹ postawê w podejmowaniu trudnych i odpowiedzialnych decyzji wynikaj¹cych z realizacji w/w uchwa³ Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dziêkuje dziennikarzom za wyj¹tkowo rzetelne i obiektywne informowanie spo³eczeñstwa o roli zawodu lekarza weterynarii w ochronie zdrowia publicznego i postulatach, jakie zg³asza³
samorz¹d lekarzy weterynarii w trakcie trwania protestu.








dr Tadeusz Jakubowski

Cz³onkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, którzy nie zaakceptowali wyników Zespo³u Negocjacyjnego (jedenastu cz³onków): Andrzej Czerniawski, Jan Dorobek, Ryszard Dul, Tomasz Górski, Emilian
Kudyba, Jacek £ukaszewicz, Tadeusz Perskiewicz, Tomasz Piêknik, Piotr
Skrzypczak, Andrzej Wiêcek i Zbigniew Wróblewski.
Dwóch Kolegów z Zespo³u Negocjacyjnego (J. £ukaszewicz i T. Piêknik).
Od g³osu wstrzyma³ siê Marek Kubica.
20 stycznia 2011 r.
KOMUNIKAT
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Na podstawie § 2 uchwa³y KRLW nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011
roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespo³u Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zobowi¹zuje siê lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz powiatowych lekarzy weterynarii zawieraj¹cych umowy na czynnoci z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii do podpisywania tych umów na czas okrelony z terminem ich
obowi¹zywania do dnia 28 lutego 2011 roku.
dr Tadeusz Jakubowski
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Rozpoczêlimy niniejszy d³ugi tekst kopi¹ pisma Parlamentu Europejskiego, a koñczymy Kalendarium Protestu pismo Parlamentu Europejskiego o badaniu zg³oszonej petycji przez Krajow¹ Radê Lekarsko-Weterynaryjn¹. Mylê,
¿e ci¹g dalszy nast¹pi niebawem.
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Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pojawi³ siê projekt Ustawy dotycz¹cy etatyzacji w wiêkszych zak³adach miêsnych i przetargów
w mniejszych zak³adach. Ze wzglêdu na ograniczenie miejsca w Biuletynie nie
publikujê ich w ca³oci.
Ze strony Ministerstwa Rolnictwa usuniêto projekt Rozporz¹dzenia o obiecanych podwy¿kach.
A ju¿ zupe³nie na zakoñczenie naszego Kalendarium Protestu odrobina
anonimowej twórczoci zaczerpniêta ze strony internetowej Stowarzyszenia
Medicus Veterinarinarius:

Anonimowa twórczoæ literacka...

Narada u BURAKA

 No rozchmurz siê Kubek. Znowu jest po staremu. Wetnêdzarze, jak zawsze, pójd¹ do roboty. Pog³ówny potrz¹sa Insekcj¹. Ty z Talarkiem, dalej na
etacie, trzepiecie izbow¹ kasê. Jest fajnie!
 Ale Placek zostawi³ mnie samego. Musia³em zarz¹dziæ jawne g³osowanie i przy okazji zdekonspirowa³em Parszyw¹ Dziewiêtnastkê: Tak. Zas³u¿one nazwiska. Wryj¹ siê w pamiêæ!
 Prawda. Habilitus ze swoim dworem strac¹ trochê na reputacji. Ale nic
to, odkuj¹ siê. Zróbcie tylko Wetnêdzarzom dokszta³canie za punkty. Bêdzie
klawo!
 Dobrze mówiæ. A przecie¿ Insekty te¿ zbieraj¹ baty na Medicusie.
¯al mi Strojañskiego Konia. To¿ to prawdziwy agent. Szed³ ze mn¹ noga
w nogê. Szkoda go, ¿al
 Sprzedajnych Wetnêdzarzy chocia¿ nie ¿a³uj! Jak im siê nie podoba,
niech siê wypn¹ przy E-30, to trochê kasy nadgoni¹. He! He!
 Dzisiaj Gladiatorzy lansuj¹ siê na stronach. W rêkê graj¹  znaczy, do
rokoszu idzie. Rotê ju¿ piewaj¹. Podobno Czarnecki ma nosiæ bu³awê. Historia ko³em siê toczy
 Tu Ciê boli, Kubek! Nie bój ¿aby, wyborów nie ma w programie. Nadzwyczajny ma byæ, tematy ustalone. Mog¹ Ci na rapier naskoczyæ. A z reszt¹,
to nie mój problem. Widzisz, ja te¿ mam swoje k³opoty: gumiaki mi przemiêkaj¹, dop³at z Unii jeszcze nie dosta³em. Pogadamy póniej. Zobaczmy teraz,
co graj¹?
 Melduj Kubek, o czym szumi¹ Wetnêdzarze? ..
 Gladiatorzy przegrali, ale chc¹ graæ dalej. Czas  start, do koñca lutego.
 Jak podniesiemy pulê w II rundzie, to pewnie siê naciesz¹. Im wystarcz¹
och³apy.
 Ale godzina 0 siê zbli¿a.
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 Ile szabel maj¹?
 Jedenacie.
 A, kto tam?
 Czarnecki na przedzie, Skrzypek na dachu, w górze Dolny; Zasobek, Ful
i Kukubaba  trzej muszkieterzy z Insekcji, Go³êbiarz  co mu moskwicza
chcieli pod³o¿yæ, Brzydal z lusterkiem, Perskie-Oko, Mi¹cek i £uczywo. Jest
jeszcze M-Formu³a, ale ten, zosta³ w blokach.
 Si³a ich! Jak do³¹czy do tego Pospolite Ruszenie z Proszenia  pole buraczane siê zatrzêsie  Oj!!! Co radzisz Pog³ówny?
 Czas zaj¹æ przyczó³ki. Na pocz¹tek 200 szabel od Miêsiarzy im podkupmy. Nie ¿a³ujmy trzosa.
 Placek, Nalewka, co powiecie?
 Reformowaæ, reformowaæ. Wdeptaæ Wetnêdzarzy w gów..o, a¿ im siê
z mózgiem wymiesza.
 Hm! S³usznie prawicie Panowie: Niech im siê z mózgiem wymiesza!

Z ostatniej chwili
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OBOWI¥ZKI POSIADACZY I WYTWÓRCÓW
ODPADÓW W WIETLE PRZEPISÓW USTAWY
Z DNIA 27. 04. 2001 R.
(DZ.U. NR 62 POZ. 628 ZE ZM.) O ODPADACH
Uwaga: termin up³yn¹³ 15 marca 2011!!!
(informacja zamieszczona by³a na stronie internetowej naszej Izby
(www.wilwet.pl)
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy wytwórca odpadów je¿eli wytwarza
odpady niebezpieczne w iloci do 0,1 Mg rocznie albo powy¿ej 5 Mg rocznie
odpadów inne ni¿ niebezpieczne jest obowi¹zany do przed³o¿enia informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami. Informacjê sk³ada siê do Prezydenta Miasta Poznania (w przypadku
zak³adów leczniczych z terenu Miasta Poznania) / Starosty (w przypadku pozosta³ych zak³adów).
Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy, informacjê o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedk³ada siê w³aciwemu organowi w terminie 30 dni przed dniem rozpoczêcia dzia³alnoci
powoduj¹cej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej dzia³alnoci wp³ywaj¹cej na iloæ lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi. Informacjê przedk³ada siê w czterech egzemplarzach. Informacja
powinna zawieraæ:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
2) okrelenie iloci odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do
wytwarzania w ci¹gu roku;
3) informacje wskazuj¹ce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów
lub ograniczania iloci odpadów i ich negatywnego oddzia³ywania na rodowisko;
4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglêdnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
Do rozpoczêcia dzia³alnoci powoduj¹cej powstawanie odpadów mo¿na
przyst¹piæ, je¿eli organ w³aciwy do przyjêcia informacji, o której mowa w ust.
1, w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Katalog odpadów znajduje siê w rozporz¹dzeniu z 27.09.2001r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1206). Odpady wete89
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rynaryjne maj¹ symbol 1802. Zwracam uwagê, ¿e obecnie zw³oki zwierz¹t nie
stanowi¹ odpadów, a zgodnie z Rozporz¹dzenie Rady UE Nr WE 1774/2002
produktami kat. I, II lub III.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach 1 Wytwórca odpadów
je¿eli wytwarza odpady niebezpieczne w iloci powy¿ej 0,1 Mg rocznie jest
obowi¹zany do uzyskania decyzji zatwierdzaj¹cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowi¹zany do prowadzenia ich ilociowej i jakociowej ewidencji
zgodnie z przyjêtym katalogiem odpadów i list¹ odpadów niebezpiecznych.
Ewidencja, o której mowa w przypadku:
1) wytwórcy odpadów  powinna obejmowaæ miejsce przeznaczenia odpadów;
2) posiadacza odpadów, który prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów  powinna obejmowaæ sposoby gospodarowania odpadami, a tak¿e
dane o ich pochodzeniu.
Minister w³aciwy do spraw rodowiska okreli³, w drodze rozporz¹dzenia, wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów w Rozporz¹dzeniu z dnia 8.12.2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249 poz. 1673).
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów prowadz¹cy ewidencjê odpadów jest obowi¹zany sporz¹dziæ na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloci odpadów, o sposobach gospodarowania
nimi oraz o instalacjach i urz¹dzeniach s³u¿¹cych do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, FORMULARZ do pobrania na stronach Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego  Departament rodowiska  dokumenty do pobrania  WSO 2007-2010 (lub w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów
formularzy s³u¿¹cych do sporz¹dzania i przekazywania zbiorczych zestawieñ
danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686). Za kolejny rok (2011) bêd¹ obowi¹zywa³y
formularze zawarte w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z dnia 8 grudnia
2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy s³u¿¹cych do
sporz¹dzania i przekazywania zbiorczych zestawieñ danych o odpadach). Zestawienia takie powinny byæ sk³adane w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Urzêdu Marsza³kowskiego.
Sposób postêpowania z odpadami weterynaryjnymi reguluje rozporz¹dzenie z dnia 1.10.2010r. w sprawie szczegó³owego sposobu postêpowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. U. z 2010r. Nr 198 poz. 1318).Z informacji uzyskanych w Departamencie Ochrony rodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego
wynika, ¿e w przypadku z³o¿enia zestawienia do 15 marca urz¹d nie nak³ada
kar. Mo¿e natomiast wezwaæ do z³o¿enia wyjanieñ za lata poprzednie. Zgod-
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nie natomiast z art. 79c. ust. 3 ustawy o odpadach Je¿eli posiadacz odpadów
lub transportuj¹cy odpady, bêd¹c obowi¹zanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporz¹dzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporz¹dzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodnoci, nie wykonuje tego
obowi¹zku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniê¿nej w wysokoci 10.000 z³.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie posiada formularza informacji. Na
stronach internetowych Starostwa znajduj¹ siê dane, które winny siê znaleæ
w takiej informacji:
Zgodnie z art. 24. 1. (ustawy o odpadach) Informacje o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedk³ada siê w³aciwemu organowi w terminie 30 dni przed rozpoczêciem dzia³alnoci powoduj¹cej powstawanie odpadów lub zmian¹ tej dzia³alnoci wp³ywaj¹c¹ na iloæ lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania
nimi; informacjê przedk³ada siê w czterech egzemplarzach. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami powinna zawieraæ:  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych
do wytwarzania (odpadom nale¿y nadaæ kody zgodnie z katalogiem odpadów),
 okrelenie iloci odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ci¹gu roku,  informacje wskazuj¹ce na sposoby zapobiegania
powstawaniu odpadów lub ograniczania iloci odpadów i ich negatywnego
oddzia³ywania na rodowisko,  opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglêdnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, (tu nale¿y tak¿e zadeklarowaæ, czy odpady przekazywane bêd¹ do
zbierania, odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom uprawnionym do gospodarowania danego rodzaju odpadami,)  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów (tu nale¿y:  zadeklarowaæ, ¿e magazynowanie odpadów prowadzone jest w miejscu, do którego wytwórca posiada tytu³
prawny;  przedstawiæ miejsca magazynowania  na planie sytuacyjnym  opisaæ, jak magazynowane s¹ odpady, do czasu przekazania ich uprawnionemu
podmiotowi; jak zabezpiecza siê odpady przed ich rozprzestrzenianiem, mieszaniem siê odpadów ró¿nego rodzaju i przedostawaniem siê zanieczyszczeñ
z odpadów do rodowiska.
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STANOWISKO
RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
Z DNIA 20.12.2010 R.
w sprawie projektu utworzenia Wydzia³u Weterynaryjnego
przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu z dezaprobat¹ przyjê³a wiadomoæ o planowanym powo³aniu nowego Wydzia³u Weterynaryjnego przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Rada krytycznie
ocenia sposób kszta³cenia i praktycznego przygotowania do zawodu absolwentów istniej¹cych ju¿ w Polsce czterech wydzia³ów weterynaryjnych. St¹d wniosek do Krajowej Rady o podjêcie dzia³añ na rzecz wprowadzenia obowi¹zkowego sta¿u praktycznego przed rozpoczêciem indywidualnej praktyki lekarskoweterynaryjnej po ukoñczeniu studiów.
Tworzenie od podstaw nowego wydzia³u nie wró¿y w dobie kryzysu gospodarczego oczekiwanego poziomu kszta³cenia. Wydzia³ weterynaryjny jest
najbardziej kosztoch³onnym wydzia³em w ramach Uniwersytetów Przyrodniczych i brak wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej w Poznaniu oraz koniecznego zaplecza klinicznego skazuje to przedsiêwziêcie na niepowodzenie.
Jednak najistotniejszym argumentem przeciwko takim planom jest sytuacja
na rynku pracy lekarzy weterynarii. Kszta³cenie lekarzy weterynarii winno byæ
dostosowane do rzeczywistych potrzeb rynku pracy zarówno w Inspekcji Weterynaryjnej jak i w wolnej praktyce. Niestety ten rynek drastycznie siê kurczy,
zw³aszcza w obliczu planowanej reformy i tworzenia Inspekcji Bezpieczeñstwa
¯ywnoci w której kwalifikacje lekarza weterynarii schodz¹ na plan dalszy.
Dlatego w trosce o dalszy los absolwentów ju¿ istniej¹cych wydzia³ów
oraz zapobie¿eniu postêpuj¹cej pauperyzacji zawodu lekarza weterynarii, Rada
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej negatywnie opiniuje projekt powo³ania kolejnego wydzia³u weterynaryjnego b¹d kierunku kszta³cenia w ramach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rada wyra¿a nadziejê, ¿e rodowisko naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, bior¹c pod uwagê powy¿sze argumenty, nie bêdzie trwoni³o energii i rodków bud¿etowych
na przedsiêwziêcie, które poch³onie ogromne koszty daj¹c w zamian mroczne
perspektywy dla absolwentów takiego wydzia³u.
Podpisy cz³onków Rady na oryginale Stanowiska.
92

Aktualnoci

93

Mój komentarz

Lek. wet. Jacek Sosnicki

KRAJOBRAZ PO BITWIE
Rozmowy i konsultacje bran¿owe na temat rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniach a zw³aszcza sugerowanej obni¿ce stawek za wiadectwa zdrowia dla wiñ kierowanych
do uboju trwa³y ju¿ od kilku lat. Ich dotychczasowy przebieg to zwyk³a pyskówka z przedstawicielami producentów przy mniejszym lub wiêkszym zaanga¿owaniu MRiRW. Jednak w sytuacji gdy nie umielimy znaleæ skutecznych argumentów przeciw tej obni¿ce a wobec realnej groby likwidacji tych
wiadectw, nale¿a³o j¹ przyj¹æ w zamian za przyspieszenie rozmów o pozosta³ych stawkach z rozporz¹dzenia i zmianie sposobu ich rozliczania. Taki jest
sens wszystkich negocjacji, ¿e czasami robi siê pó³ kroku w ty³ aby w konsekwencji zrobiæ krok do przodu. Poza tym id¹c na wojnê trzeba dok³adnie
okreliæ o co walczymy, co uznamy za zwyciêstwo i kto z nami a, kto przeciw
nam. A jeli mamy sojuszników to za jak¹ cenê. Niestety nie wszystko zosta³o
jasno okrelone a efekty tych zaniechañ mamy dzi na stole.
Ogólnopolski Zjazd w Proszeniu pod Piotrkowem Trybunalskim 16 stycznia 2011 roku, by³ byæ mo¿e ostatnim takim pospolitym ruszeniem, jakie
przydarzy³o siê temu zawodowi. Zorganizowalimy go na w³asny koszt aby
udowodniæ, ¿e w tym zawodzie oprócz Izby, drzemi¹ jeszcze niespo¿yte si³y
zdolne do czynnego protestu i nie boj¹ce siê ryzyka. Zwo³alimy go widz¹c
nieporadnoæ Krajowej Rady w nad¹¿aniu za dynamicznie zmieniaj¹cymi siê
warunkami oraz coraz wiêkszym zniecierpliwieniem protestuj¹cych czynnie
lekarzy wolnej praktyki. Sympatia spo³eczeñstwa i szerokich mas lekarzy weterynarii by³a z nami a mimo wszystko przegralimy  kto wiêc by³ przeciw nam?
Jak zwykle najwiêkszymi wrogami weterynarii s¹ sami lekarze. Patrz¹c na
ok. 300 przyby³ych kolegów lekarzy (od Bogatyni do Go³dapii i od Szczecina
do Jas³a) serce ros³o a w nim nadzieja na za³atwienie wielu nabrzmia³ych
problemów. Jednak po wys³uchaniu sprawozdania tzw. zespo³u negocjacyjnego Krajowej Rady i jej prezesa, nie by³o zapowiadanego frontalnego ataku na
Izbê a nastroje zmieni³y siê na tyle, ¿e moje dwa vota nieufnoci wobec dzia³añ ministra Sawickiego i G³ównego Lekarza Janusza Zwi¹zka pomimo aprobaty zjazdu do dzi nie zosta³y opublikowane.
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Kiedy za zaproponowa³em stanowisko zjazdu ukazuj¹ce s³aboci dzia³ania Izby w trakcie protestu oraz propozycjê przekazania kierownictwa w rêce
Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego z³o¿onego z Izby, Stowarzyszeñ
i Zwi¹zków Zawodowych to natychmiast pojawi³ siê zarzut, ¿e próbujê wykorzystaæ zjazd do w³asnych celów. Sk¹d ten nag³y wybuch sympatii i zaufania
do Izby skoro ju¿ na drugi dzieñ, tj. 17 stycznia gdy krajówka zawiesi³a protest, zawierzaj¹c w mgliste obietnice ministra czêæ lekarzy gotowa by³a wieszaæ jej cz³onków na drzwiach od stodo³y.
Czy my naprawdê wiemy czego chcemy? Czy¿bymy nie rozumieli swej
roli, miejsca i rzeczywistych mo¿liwoci jakie daje nam wolny zawód? Istnienie Izby jest bardzo wygodne choæ ze wzglêdu na nik³e efekty jej dzia³añ coraz
czêciej krytykowane. Czy jednak instytucja finansowana z obowi¹zkowych
sk³adek ka¿dego lekarza a wiêc posiadaj¹ca najwiêksze mo¿liwoci i zaplecze
do prowadzenia rozmów z Ministerstwem Rolnictwa nie podlega ju¿ ¿adnej
krytyce jak papiestwo. Przecie¿ niektóre jej decyzje s¹ trudne do zaakceptowania, a brak determinacji, profesjonalizmu i szybkoci w dzia³aniu, zaprzepaszcza czêsto powiêcenie i ofiary terenowych lekarzy.
Trudno zaiste uwierzyæ, ¿e etatowy prezes i biuro prawne mog¹ bezkarnie
strzelaæ takie gafy, które wygasi³y ju¿ protest w 2007 roku, a obecnie dogaszaj¹ ten ostatni. Ministerstwo znów zyskuje czas na przygotowanie rêkami
lekarzy z Departamentu i GIW-u, projektów zmian w ustawach o Inspekcji
Weterynaryjnej i S³u¿bie Cywilnej, które na zawsze uniemo¿liwi³yby nam jakikolwiek skuteczny protest. Krajówka swymi uchwa³ami zainicjowa³a i usankcjonowa³a czynny protest ale w trakcie zagubi³a siê organizacyjnie nie bêd¹c
w stanie skutecznie go monitorowaæ.
W efekcie pomimo pocz¹tkowej aprobaty Powiatowych w wielu regionach
dosz³o do zadra¿nieñ, które na d³ugo zatruj¹ relacje miêdzy wyznaczaj¹cym
a wyznaczonymi. Czynnikiem destrukcyjnym w rodowisku jest te¿ ci¹gle realny plan likwidacji Inspekcji Weterynaryjnej i powo³anie Pañstwowej Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii.
Podobnie dzia³a t³umaczenie, ¿e nie mo¿liwa jest podwy¿ka wynagrodzeñ
w Inspekcji, wiêc jeli etatowi inspektorzy zechc¹ wiêcej zarabiaæ to mog¹ siê
staraæ o wyznaczenie Powiatowego do czynnoci urzêdowych. Ale ten wariant
przerabialimy ju¿ przed 2004 rokiem w efekcie czego by³y nadu¿ycia i korupcja. Nie mo¿na jednoczenie wykonywaæ zadañ i je osobicie kontrolowaæ bo
to rodzi wypaczenia. Minister Sawicki wyedukowany przez naszych kolegów, wprowadza w ¿ycie swoje plany zmiany sposobu funkcjonowania Inspekcji w oparciu o etatowy aparat w du¿ych rzeniach oraz znacznie okrojon¹ finansowo, ale ju¿ wy³¹cznie przez siebie nawzajem rzeszê pospolitych
deptaczy gnoju. Ewentualne pretensje o stawki wynagrodzeñ bêd¹ mogli mieæ
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jedynie do swoich kolegów z przetargu-konkursu o wyznaczenie. To swoisty
majstersztyk ze strony Ministra, który rzuci ten zawód na kolana.
Prezes Jakubowski uwierzywszy ju¿ w swoj¹ boskoæ nie chcia³ przyj¹æ
dobrej rady ze zjazdu pod Piotrkowem aby powo³aæ Ogólnopolski Komitet
Protestacyjny w oparciu o stowarzyszenia, zwi¹zki zawodowe oraz izbê co
usankcjonowa³oby protest ca³ego rodowiska i uczyni³o go legalnym  dobrowolnym a nie przymusowym i zagro¿onym sankcjami Rzecznika. Trudno by³o
przewidzieæ orzeczenie S¹du Najwy¿szego do którego Marek Sawicki zaskar¿y³ uchwa³y Krajowej Rady. Jeli S¹d Najwy¿szy uzna³by je za nielegalne to
by³by to koniec Rady Jakubowskiego i swoisty skandal wobec wszystkich
zawodów zaufania publicznego.
Atmosfera polityczna nie sprzyja dzi korporacjom-samorz¹dom wiêc rozstrzygniêcie jest trudne do przewidzenia i tego boi siê Krajowa Rada. Dzi ju¿
wiemy, ¿e gdyby uchwa³y nr 28 i 30 nie zosta³y wczeniej odwo³ane to s¹d by
je uchyli³ tak jak uchwa³ê nr 33. Odwo³anie nadzwyczajnego zjazdu, który
mia³by podsumowaæ protest i okreliæ kierunki rozwoju zawodu w przysz³oci
to swoisty unik przed niechcian¹ dyskusj¹ przy braku podpisanych rozporz¹dzeñ i grobie delegalizacji uchwa³ krajówki. Jak d³ugo mo¿na jednak odk³adaæ rozmowy na najwa¿niejsze tematy dla ka¿dego z nas? Przecie¿ prócz
Inspekcji i urzêdówki s¹ jeszcze nabrzmia³e i od lat odk³adane problemy
prawdziwie wolnej praktyki czyli: dostêp do samodzielnego wykonywania zawodu, standardy wiadczonych us³ug weterynaryjnych i minimalne ceny gwarantuj¹ce ich w³aciwy poziom i bezpieczeñstwo pacjenta. Te dzia³ania samorz¹du zawodowego stanowi¹ przecie¿ zadania w interesie publicznym jakie
nak³ada na nas Konstytucja. Jeli za kto nie rozumie tej oczywistej prawdy
to powinien wróciæ na tamê wykonywaæ proste-ma³pie ruchy lub uczyæ
dzieci w szkole.
Przepraszam kole¿anki i kolegów za sarkazm i kolejn¹ dawkê goryczy, ale
nie potrafiê chwaliæ kogo tylko za to, ¿e jest tym kim go wybralimy i za co
mu p³acimy.
Jacek Sonicki
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Prof. dr hab. Walenty Kempski

SPOTKANIE OP£ATKOWE KO£A SENIORÓW
Trudne, charakterystyczne dla dawnej zimy warunki atmosferyczne spowodowa³y, ¿e w dniu 15 grudnia
2010 roku na corocznym spotkaniu Ko³a Seniorów
przy Wielkopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej zjawi³o siê nieco mniej
osób. Na pocz¹tku spotkania minut¹ ciszy uczcilimy pamiêæ naszych zmar³ych kolegów lekarzy weterynarii, którzy uczestniczyli w naszym ostatnim spotkaniu, po czym nast¹pi³a mi³a uroczystoæ dzielenia siê op³atkiem.
Na naszym spotkaniu obecny by³ zastêpca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii kol. lek wet. Bart³omiej Raj., który przedstawi³ dzia³alnoæ Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w ostatnim roku.
Na spotkanie przyby³ te¿ mimo wspomnianych ju¿ k³opotów drogowych
Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej kol. lek. wet. Andrzej Moskal, który przedstawi³ dzia³alnoæ kierowanej przez siebie Rady Izby.
Uczestnicz¹cy w spotkaniu Seniorzy Zawodu ¿ywo interesowali siê zarówno dzia³alnoci¹ WIW, jak i Izby i zadawali liczne pytania.
Spotkanie przebiega³o w mi³ej, serdecznej atmosferze. Ka¿dy z uczestników, jedni d³u¿ej, inni krócej wspominali swoj¹ pracê w zawodzie.
Jak zwykle stó³ by³ obficie zastawiony i przystrojony, co zawdziêczamy
mi³ym Paniom pracuj¹cym w Biurze Izby.
Na zakoñczenie rozwa¿alimy mo¿liwoæ spotkañ Seniorów w innym terminie, przy lepszej pogodzie, byæ mo¿e w czasie Wielkiej Nocy.
Walenty Kempski
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Dr n. wet. Lech Gogolewski

PROTEST  G£OSY, ODG£OSY,
OPINIE!
A wiêc protest! Kropl¹ przelewaj¹c¹ kielich
goryczy na lini wspó³pracy lekarze Weterynarii
 Ministerstwo Rolnictwa by³o podpisanie przez Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego rozporz¹dzenia obni¿aj¹cego stawki op³at za us³ugi wykonywane
przez lekarzy weterynarii w ramach nadzoru i monitoringu.
Znamiennym jest fakt, i¿ nast¹pi³o to na szeæ dni przed wyborami samorz¹dowymi. Przyczyn jednak jest wiele. Zwa¿yæ nale¿y, ¿e ceny na us³ugi weterynaryjne nie by³y zmieniane od 2004 roku mimo rozbudzenia nadziei i sk³adania obietnic Czyja to wina? Chyba obopólna. Ministrowie Rolnictwa w tym
czasie byli ró¿ni. Prezesem Krajowej Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej by³
i jest jednak ten sam cz³owiek. Czy czego po drodze nie zgubiono? Mo¿e
zbytnia pewnoæ siebie? Mo¿e fasadowoæ w dzia³aniu i brak nale¿ytej dyskusji programowej. Naj³atwiej jest twierdziæ, ¿e nie mo¿na by³o A mo¿e to
grzech zaniechania.
Spo³ecznoæ weterynaryjna wykaza³a siê solidarnoci¹ i du¿¹ determinacj¹
w protecie maj¹cym na celu rozs¹dne i uczciwe rozwi¹zanie zaistnia³ych problemów. Has³o jeden za wszystkich, wszyscy za jednego by³o prawie wszêdzie
dominuj¹ce dla wielu nie by³o ³atwa decyzj¹ przyst¹pienie do protestu wynika³o to z faktu, ¿e czynnoci z wyznaczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii by³y i s¹ jedynym ród³em utrzymania. Pojawi³y siê ró¿nice zdañ miêdzy
lekarzami wolnej praktyki a pracownikami Inspekcji.
rodowisko weterynaryjne zaczê³o siê ró¿nic. Lekarze pracuj¹cy w Inspekcji nie mogli odst¹piæ wykonywania swojej pracy. Zachowali siê moim zdaniem
godnie. Robili co mogli. Mo¿e w³anie dziêki temu dosz³o do zespolenia emocji i o¿y³a nadzieja na rozwi¹zanie narastaj¹cych od lat problemów.
Pojawi³y siê jednak próby antagonizowania lekarzy ró¿nych powiatów, np.
My nie jestemy pewni, ze Wy przyst¹picie do protestu-przykre to i smutne,
ale prawdziwe. Gen anarchizuj¹cy zacz¹³ funkcjonowaæ. Negatywnie komentowane by³o wymachiwanie szabelk¹ ze strony Krajowej rady LekarskoWeterynaryjnej. Ju¿ w grudniu wiadomo by³o bowiem, ¿e podjête uchwa³y
posiada³y wady prawne, co w rezultacie doprowadzi³o do zaskar¿enia ich przez
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Ministra Rolnictwa do Sadu najwy¿szego RP i w finale wycofanie ich przez
Krajowa Radê.
Emocjonalne wyst¹pienie Kole¿anek i Kolegów lekarzy weterynarii sprawdza³y siê do konstatacji, ¿e konieczne jest zwo³anie nadzwyczajnego zjazdu
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. By³y i s¹ g³osy, ¿e Prezes i Rada Krajowa powinna podaæ siê dymisji.
Próba zwo³ania wprawdzie siê odby³a, ale by³a to mistyfikacja, czyli dzia³anie bez treci. Dobrze, ¿e do zjazdu nie dosz³o  unikniêto bowiem strat finansowych. Jestemy roz¿aleni, ale nie ma w tym i naszej winy? Czy relacje
miêdzy Rad¹ Krajow¹, a G³ównym Lekarzem Weterynarii musza byæ ci¹g³¹
szarpanin¹. Nie jest istotne kto by³, jest i bêdzie G³ównym Lekarzem. Wa¿ne
jest by wzajemne kontakty by³y przyjemne i poprawne.
Osobicie uwa¿am, ¿e Krajowej Radzie zabrak³o wyobrani i dyplomacji.
Izba Lekarsko Weterynaryjna nie mo¿e byæ s³abym zwi¹zkiem o zabarwieniu
roszczeniowym. Faktem jest, ¿e podpisanie i opublikowanie informacji o obni¿eniu stawek op³at na wystawianie wiadectw zdrowia dla zwierz¹t na kilka dni
przed wyborami samorz¹dowymi by³o aktem politycznej kokieterii skierowanej do elektoratu. Poprowadzi³o to do próby skonfliktowania spo³ecznoci weterynaryjnej z hodowcami zwierz¹t i wytwórcami ¿ywnoci. Telewizja, radio
i prasa relacjonowa³a sytuacjê na zawo³anie z pe³nym zrozumieniem, ale i obawami o skutki protestu. Bardzo negatywnie oceniana by³a próba sk³ócenia pracowników ¿ywnoci z nadzoruj¹cymi ich lekarzami weterynarii. W cechu
Rzeników i Wêdliniarzy funkcjonuje przekonanie o nies³usznoci ¿¹dañ lekarzy weterynarii  jest to manipulacja i wprowadzanie w b³¹d opinii publicznej.
Pozytywna opinia dla strony weterynaryjnej wypowiedzia³ w programie telewizyjnym Prezes Krajowej Izby Gospodarczej-stwierdzi³, ¿e zaniechanie przez
6 lat waloryzacji cennika za us³ugi weterynaryjne przez Ministra Rolnictwa jest
niew³aciwe.
Irytacja, rozdra¿nienie, dzia³anie ma³o czytelne, karambol, nic o nas bez
nas, jeden za wszystkich wszyscy za jednego, opónienie uchwa³, po co nam
ta Izba?
Wstyd z³y wizerunek zawodu to równowa¿niki zdañ, które s¹ niezap³aconym rachunkiem za reprywatyzacje zawodu
Spo³ecznoæ weterynaryjna oczekuje czego wiêcej  ¿eby pok³osem protestu nie by³o tylko cytowanie wersów z Wesela Wyspiañskiego czy piosenki Reginy Pisarek: ( ) po co nam to by³o? Jeszcze nic siê nie zaczê³o, a ju¿
siê skoñczy³o.
Dr nauk wet. Lech Gogolewski
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Lek. wet. Jacek Sonicki

PROTEST O WIADECTWA ZDROWIA?
Kolejny ju¿ raz zawód lekarsko-weterynaryjny staje na dziejowym zakrêcie za którym wcale nie widaæ jasnej perspektywy. Pomimo dwudziestu lat
dzia³ania odrodzonego samorz¹du zawodowego nie uda³o siê pouk³adaæ najwa¿niejszych spraw dla lekarzy wolnej praktyki jak i dla lekarzy Inspekcji
weterynaryjnej. Ranga zawodu lekarza weterynarii wci¹¿ siê obni¿a, bo takie
s¹ ponoæ europejskie trendy. Od lat kurczy siê rynek pracy dla lekarzy weterynarii bo Inspekcja i w³aciciele zak³adów przemys³u spo¿ywczego próbuj¹ zast¹piæ nas tañszym substytutem w postaci technika, ogl¹dacza, zootechnika,
biologa czy magistra rolnika.
Postêpuj¹ca pauperyzacja i marginalizacja finansowa zawodu przy masowym kszta³ceniu i wolnym dostêpie do wykonywania praktyki lekarsko-weterynaryjnej powoduje coraz wiêksz¹ frustracjê i brak zawodowej solidarnoci.
S³owo weterynarz dalej ma znaczenie raczej pejoratywne i spo³eczeñstwo
stawia takowego delikwenta na równi ze znachorem, szamanem czy wró¿k¹.
A przecie¿ mamy coraz nowoczeniejsze zak³ady lecznicze, inspektoraty, laboratoria ZHW. Sk¹d wiêc ci¹gle tak negatywny odbiór spo³eczny. Czêciowo
st¹d, ¿e nasi szefowie i prezesi najczêciej nie potrafi¹ zaistnieæ medialnie i w sposób klarowny przekazaæ spo³eczeñstwu istotê problemów jakie rozwi¹zuje s³u¿ba weterynaryjna celem ochrony zdrowia publicznego. Jeszcze trudniej jest tym
panom rozmawiaæ ze zwierzchnikami z Ministerstwa Rolnictwa, których spryt
i medialna praktyka konfrontowania nas z producentami daje negatywne efekty wieloletnich negocjacji.
Pogarszaj¹ca siê sytuacja wiejskich lecznic, zmusi³a wielu kolegów do
coraz wiêkszego uzale¿nienia siê od urzêdowych wyznaczeñ PLWet. Jest to
jednak nie tylko dobrodziejstwo ale równie¿ przekleñstwo. Sposób osobistego
wyznaczania, wymusi³ trwanie w jednoosobowych zak³adach, których g³ówny
przychód stanowi¹ tzw. urzêdówki, kosztem coraz mniejszej dyspozycyjnoci
dla klienta, próby sprzedawania leków i w koñcu zaniku praktyki terenowej.
Z kolei nie rewaloryzowane od lat stawki za monitoringi chorób, szczepienia
czy badanie zwierz¹t rzenych i miêsa powoduj¹, ¿e pomimo coraz mniejszych
przychodów z dzia³alnoci na rzecz powiatowego nie mo¿emy od nich odst¹piæ, bo nie mamy ju¿ do czego wróciæ. Czy jednak oznacza to, ¿e mamy siê
godziæ na ka¿de warunki?
Mylê, ¿e postawa wielu kole¿anek i kolegów w dniach próby by³a buduj¹ca i godna podziwu. Bo choæ tak wiele mieli do stracenia, to jednak nie go-
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dzili siê na obni¿kê wynagrodzeñ i fizyczn¹ likwidacjê Inspekcji Weterynaryjnej. A przecie¿ wiemy, ¿e relacje pomiêdzy poszczególnymi grupami w naszym
zawodzie nie zawsze s¹ kole¿eñskie i oparte na wzajemnym szacunku. Wa¿ne,
¿e w obliczu zagro¿enia bytu wszystkich lekarzy, przestajemy siê baæ i staæ nas
na czynny protest. Problem jednak w tym, ¿e protest siê przeci¹ga³ w czasie
i potrwa³ kilka tygodni. Przebieg i sposób prowadzenia negocjacji przez stronê
Ministerstwa Rolnictwa nie budzi³ nadziei na rych³e porozumienie. Mylê jednak, ¿e problem by³ równie¿ po stronie Izby Weterynaryjnej, której restrykcyjna uchwa³a nr 28 a póniej 30 oraz poprzedzaj¹ce je apele, wywo³a³y spory
zamêt interpretacyjny. Mielimy wiêc sytuacjê, ¿e ci lojalni mieliby protestowaæ czynnie ju¿ od 1 stycznia a ci mniej lojalni dopiero za miesi¹c po wyganiêciu wypowiedzianych umów. Tylko czy przy niewielkim dostêpie do informacji o sytuacji ogólnej, te enklawy czynnie protestuj¹cych lekarzy wytrwa³yby do osi¹gniêcia satysfakcjonuj¹cych rozstrzygniêæ?
Oczywicie medialny wydwiêk czynnego protestu by³ nie do przecenienia ale czy maj¹c tak nieprofesjonalny sposób informowania o jego przebiegu,
Izba mia³a prawo nara¿aæ swoich cz³onków na konsekwencje utraty dochodów
b¹d jak sugerowa³ G³ówny Lekarz trwa³ej utraty wyznaczeñ?
Mam wra¿enie, ¿e naprzeciw siebie stali w tych negocjacjach ludzie, którzy siê nawzajem nienawidz¹, nie szanuj¹, lekcewa¿¹ i byli sk³onni walczyæ do
koñca nie ustêpuj¹c ani o krok. Taka postawa nie wró¿y³a nic dobrego dla
nas lekarzy. Stracilimy ju¿ wiadectwa zdrowia do uboju bo Rz¹d je zlikwidowa³, choæ minister chcia³ tylko obni¿yæ stawki. Walczmy wiêc o pozosta³e
sprawy, które mo¿emy jeszcze wygraæ dla ca³ego zawodu. Jednak przede
wszystkim nie dajmy siê medialnie zaszufladkowaæ jako grupa oszo³omów,
która dla swoich trzydziestu srebrników robi rokosz i nara¿a zdrowie publiczne. Spo³eczeñstwo widz¹c nasz¹ odpowiedzialn¹ postawê musi wreszcie
zrozumieæ, ¿e to w³anie my w jego interesie dbamy o bezpieczeñstwo ¿ywnoci zwalczaj¹c choroby zakane.
Minister Sawicki zachowywa³ siê ponoæ skandalicznie w czasie negocjacji
ale sprytnie zmienia³ swoich przedstawicieli unikaj¹c bezporedniej konfrontacji z Izb¹. By³ to czas aby ten protest wyprowadziæ z Izby i uczyniæ go dobrowolnym, a nie obligatoryjnym i restrykcyjnym. Mylê, ¿e wzorem naszych
adwersarzy nale¿a³o zmieniæ negocjatorów w³¹czaj¹c w rozmowy Zwi¹zki zawodowe i Stowarzyszenia oraz wszystkie grupy zawodowe lekarzy. To by³ protest ca³ego rodowiska, którego byt jest dzi zagro¿ony, protest o pryncypia,
wiêc ten szlachetny zryw kole¿anek i kolegów nie mo¿e pójæ na marne z powodu buty i wzajemnej arogancji negocjatorów.
Jacek Sonicki

101

Nauka i praktyka

dr. n. wet. Tadeusz Wiêckowski

JEDYNA W SWOIM RODZAJU FERMA UDOJOWA WIELB£¥DÓW
CAMELICIOUS W DUBAJU

Jest wiele rzeczy, które mog¹ szokowaæ turystê przybywaj¹cego na Bliski
Wschód! Nale¿y do tego na pewno widok wielb³¹da, który nam zawsze bêdzie
siê kojarzy³ z Sienkiewiczowskim Stasiem i Nel, z Afryk¹ i z krajami arabskimi. Zwierzê to od tysiêcy lat zajmuje najwy¿sze miejsce w hierachii zwierz¹t
udomowionych w tej czêci wiata.
Zawsze dostarcza³o rodzinie beduiñskiej podstawowego po¿ywienia
w postaci mleka oraz we³ny do wyrobu odzie¿y chroni¹cej przed nocnym ch³odem i po³udniowym skwarem. Miêso m³odego wielb³¹da jadane jest na wielkich uroczystociach, a w koñcu albo przede wszystkim zwierzê to stanowi³o
(na niektórych obszarach stanowi do dzisiaj) ród³o wytrzyma³ego i niezrównanego rodka transportu przez niezmierzone piaski pustyni. Czêsto wiêc wielb³¹d decydowa³ o przetrwaniu jego towarzysza i ca³ych plemion koczowniczych. Wielb³¹d i jego w³aciciel ¿yj¹ wiêc w tych wyj¹tkowo trudnych warunkach klimatycznych w swoistej symbiozie.
Podczas mojego przyd³ugiego ju¿ pobytu na Pó³wyspie Arabskim, mia³em
mo¿liwoæ wielokrotnie przekonaæ siê jak daleko jest zaawansowany zwi¹zek
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tego zwierzêcia z w³acicielem. I zawsze te¿ wprawia³o mnie w os³upienie, jak
w³aciciel du¿ego stada wielb³¹dów nawo³ywa³ je nieomylnie po imieniu. Niemal¿e do legendy przechodz¹ opowiadania o Szejku Zajedzie, pierwszym Prezydencie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ju¿ w czasach z³otego dobrobytu kraju, który nast¹pi³ wraz z wydobyciem ropy naftowej, ucieka³ od zgie³ku miasta i otaczaj¹cego go dobrobytu, do rodzinnej oazy w Al Ain. Tam na
swojej farmie czytaj gdzie daleko w piaskach pustyni, przegl¹da³ swoje
stada wielb³¹dów nawo³uj¹c je od czasu do czasu nieomylnie wed³ug nadanego imienia i mile je poklepuj¹c. Nie nale¿y siê wiêc dziwiæ, ¿e wycigi wielb³¹dów s¹ w krajach naftowych Pó³wyspu Arabskiego bardziej popularne jak
wycigi koni, czy ich biegi wytrzyma³ociowe. W konsekwencji czêsto nikogo
nie dziwi, ¿e ceny osi¹gane na aukcjach znacznie przewy¿szaj¹ ceny najlepszych koni wycigowych. Jest tutaj rzecz¹ czêsto spotykan¹, ¿e obywatel
pe³ni¹cy ró¿ne wysokie funkcje urzêdnicze utrzymuje stado wielb³¹dów. Jest
to te¿ miejsce pi¹tkowych (czytaj: weekendowych) spotkañ rodzinnych i niekoñcz¹cych siê opowieci o dawnych czasach, a w koñcu presti¿u i dziwnego
po³¹czenia pomiêdzy starym i nowym.

Mo¿e te¿ w³anie dlatego Zjednoczone Emiraty Arabskie i Dubaj, który
jest mi najbardziej bliski sta³ siê wiod¹cym orodkiem nauk weterynaryjnych
powiêconych zdrowiu wielb³¹da. Tutejszy orodek Central Veterinary Research Laboratory, który jest sponsorowany osobicie przez panuj¹cego szejka
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Mohammeda z rodziny Al Maktoum zorganizowa³ szereg miêdzynarodowych
konferencji naukowych. Kierownik naukowy profesor U.Werneryji jego grupa
s¹ autorami prze³omowych publikacji powiêconych chorobom wielb³¹dów,
produkowane s¹ te¿ szczepionki. Przytoczê tutaj jedn¹ z ciekawostek fizjologii
tych ci¹gle jeszcze ma³o znanych istot: przeciwcia³a wielb³¹dów s¹ 10-krotnie
mniejsze od konwencjonalnych przeciwcia³ np. owiec, krów. St¹d nazywamy
je nanobodies. Przeciwcia³a te tworz¹ z antygenem bardzo silny kompleks, s¹
odporne na dzia³anie ciep³a i s¹ w stanie ze wzglêdu na ma³¹ wielkoæ penetrowaæ barierê mózgow¹, Miêdzy innymi orodek ten wytwarza surowice ochronne. Prowadzi siê te¿ tutaj unikalne badania dotycz¹ce biologii mleka wielb³¹dziego i jego zaskakuj¹cych wartoci od¿ywczych, w tym niespotykanie wysokiego poziomu witamin C i du¿ej iloci ³atwo przyswajalnych cia³
odpornociowych. Mleko wielb³¹dzie nie alergizuje i przewy¿sza w tym zakresie swoimi parametrami mleko kozie.

Daleko posuniêta specjalizacja gatunkowa lekarzy weterynarii doprowadzi³a te¿ do powstania klinik zajmuj¹cych siê wy³¹cznie leczeniem okrêtów pustyni i szeroko pojêtym wdra¿aniem programów profilaktycznych. W du¿ej
mierze zosta³o to wymuszone przez ca³y aspekt zagadnieñ zwi¹zanych z wycigami tych atletów pustynnych, jak równie¿ du¿ymi wymaganiami w³acicieli.
W 2002 roku, z woli panuj¹cego, powsta³ projekt pilota¿owy stworzenia
nowoczesnej fermy mlecznej wielb³¹dów. Jak to jest przyjête w tym Emiracie,
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mia³a powstaæ ferma wchodz¹ca w 21 wiek, w pe³ni nowoczesna i zautomatyzowana, spe³niaj¹ca jakociowe wymogi Unii Europejskiej. Projekt zrealizowano kosztem 20 milionów dolarów, kilkadziesi¹t kilometrów od Dubaju. Nasi
koledzy z Wêgier prowadz¹ fermê dr J. Juhas, jest g³ównym lekarzem, a jej
przemi³y m¹¿ dr P. Nagy jest kierownikiem fermy I expertem od transplantacji
zygot u naszych jednogarbnych. W tworzeniu tego projektu napotkano wiele
trudnoci. Bariera sta³o siê na przyk³ad pozyskanie materia³u o cechach udojowych na stado podstawowe. Korzystano z w tej mierze z wiedzy i rozeznania
praktycznego lokalnych beduinów. Ksiêgi zarodowe i rejestry u¿ytkownoci jak
sobie pañstwo zdajecie sprawê jeszcze nie istniej¹. Najwiêkszy jednak k³opot
wyst¹pi³ na styku nowoczesnoci, maszyna udojowa  wielb³¹d. Alfa Laval
w³o¿y³a swoje umiejêtnoci i wiele myli technicznej nad wyprodukowaniem
urz¹dzeñ udojowych dopasowanych do naszych dromaderów. Pomimo wszystko
barier¹ sta³o siê wywo³anie odruchu let down. Musiano doprowadzaæ do
wielb³¹dzicy, wielb³¹dzie ciele w fazie wstêpnej i problem sam siê rozwi¹zywa³!
Dzisiaj ferma prosperuje znakomicie, o czym mogli siê przekonaæ te¿ moi
koledzy z Wielkopolskiej Izby Lek.-Wet, sami podaj¹c w nagrodê marchewkê
naszym milusiñskim.

2000 wielb³¹dów produkuje dziennie od 3500 do 4000 litrów mleka. Jak
mówi dr Nagy, wielb³¹dy s¹ bardzo ró¿ne od naszych krów. Podczas, gdy
krowy daj¹ wiêcej mleka, to wielb³¹dzica daje mniej, ale okres udojowy jest
znacznie d³u¿szy, wymaga to wiêc znacznej dba³oci o zwierzê i jego ¿ywie-
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nie. Ferma posiada certyfikaty jakoci ISO w zakresie jakoci higienicznej mleka, a jego zalety posiadaj¹cego ju¿ swoj¹ nazwê firmow¹ CAMELICIOUS, podziwiaj¹ ju¿ konsumenci wszystkich delikatesowych sklepów w Zatoce Perskiej.

Na bazie proszkowanego mleka wielb³¹dziego i austriackiego know how
produkowane s¹ znakomite i jedyne w swoim rodzaju wyroby czekoladowe
firmy Al Nassma. Ferma dostarcza te¿ codziennie wie¿e mleka smakowe,
w tym o tak przedziwnych smakach jak mleko daktylowe, czy szafranowe.
Klientami fermy CAMELICIOUS staj¹ siê te¿ francuskie firmy kosmetyczne,
jak np. La Secret Naturel, s³yn¹ce z wysokiej jakoci produktów upiêkszaj¹cych, na bazie organicznej. Mo¿e wiêc i my w niedalekiej przysz³oci bêdziemy mogli na pó³kach naszych polskich delikatesów odnaleæ mleko lub czekoladê ze znakiem Camela z dalekich Emiratów.
dr Tadeusz Wiêckowski
Veterinary Consultant H.H The Rulers Court,
Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie
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Doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski
Ekspert FAO-ONZ d/s wirusologii weterynaryjnej
1977-1999. Przewodnicz¹cy Sekcji
Historii Medycyny Weterynaryjnej
PTNW w latach 2007-2010.
Konsultant FAO-ONZ od 2000 r.
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NIE JESTEMY SAMOTN¥ WIOSK¥
 KATASTROFA W JAPONII
TRAGEDIA W JAPONII I PROPOZYCJA NASZEJ POMOCY
Od kilkunastu dni wiat jakby siê zmniejszy³. Sta³o siê jeszcze bardziej
oczywiste, ¿e nie ma w skali globalnej spraw mniejszej lub wiêkszej wagi. To co
siê dzieje w ka¿dym zak¹tku naszego Globu jest wa¿ne i istotne dla wszystkich.
Priorytet w tej chwili maj¹ wiadomoci z Japonii, Libii oraz te zwi¹zane
z usi³owaniami FAO-ONZ, a dotycz¹ce zwalczania chorób zwierz¹t gospodarskich, zw³aszcza tych dla których granice pañstw nie s¹ ¿adn¹ przeszkod¹, czyli
transboundarnych.
Gwa³towna fala brutalnych trzêsieñ ziemi do maksymalnego poziomu dotychczas magicznej bariery 10 stopni w skali Richtera  w rejonie Japonii
nie pozwala nawet na g³êbsze refleksje, na które przyjdzie czas. Tragedia obejmuje nie tylko spowodowan¹ przez falê wstrz¹sów sejsmicznych mieræ lub
kalectwo tysiêcy ludzi, bezprecedensowe zniszczenia i deregulacjê jednych
z dotychczasowych ostoi stabilizacji gospodarczej jak¹ by³a Japonia. Dodajmy
do tego wiatowy szok reszty Populacji Ludzkiej naszego Globu  zapytuj¹cej
jak to siê mog³o staæ mimo istnienia zaawansowanych systemów wczesnego
ostrzegania (early warning). Zaawansowanie gospodarcze Japonii, które tak
wszystkim imponowa³o, a wyra¿aj¹ce siê miêdzy innymi posiadaniem wielu
elektrowni atomowych wydaje siê nawet byæ nieostro¿noci¹ i brakiem mo¿liwoci przewidywania. Kolejne eksplozje przegrzanych reaktorów spowodowa³y nieobliczalne jeszcze w skutkach zagro¿enia dla odleg³ych kontynentów

107

Komentarze nie tylko zawodowe

i populacji. Wszystko dzieje siê na naszych oczach w globalnej pewnoci siebie granicz¹cej z arogancj¹.
rodki masowego przekazu  g³ównie telewizja i internet s¹ zdezorientowane. Masy radioaktywnych chmur przesuwaj¹ siê w nieznanych i post factum
rozpoznawalnych kierunkach. Istniej¹ca od setek lat nauka  meteorologia b³¹dzi i mimo pomocy prognostycznej czêsto dezorientuje.
Jak maj¹ reagowaæ S³u¿by Weterynaryjne? Nauki Weterynaryjne s¹ odpowiedzialne za Bezpieczeñstwo ¯ywnociowe oraz wiêkszoæ spraw ekologicznych. Ludzkoæ poczu³a siê naprawdê zagubiona  poszukiwane s¹ metody
zapobiegawcze, a obecnie przede wszystkim ratownicze.
Wydaje siê, ¿e mimo nie najpotê¿niejszej gospodarki jak¹ dysponujemy
musimy wykrzesaæ z siebie maksimum chrzecijañskiego podejcia do sprawy
 zgodnie z kultur¹ w jakiej jest wychowana wiêkszoæ Polaków.
W czêciowo zniszczonej Japonii, jak po powojennych militarnych eksplozjach nuklearnych w Hiroszimie czy Nagasaki (sierpieñ 1945 r.) brak jest obecnie, jak w stanie wojny, podstawowych rodków spo¿ywczych  wody i nieska¿onych produktów ¿ywnociowych, rodków niezbêdnych do utrzymania
czystoci, ubrañ, domów, benzyny i w ogóle wszystkiego. Zgodnie ze swoj¹
kultur¹, tradycj¹ i religi¹ Japoñczycy staraj¹ siê jak mog¹ radziæ sobie sami.
W czasie pracy jako konsultant FAO w Rzymie w padzierniku 2010 roku
spotka³em Wybitnego b. pracownika ONZ-FAO wiatowej Organizacji ds.
Wy¿ywienia i Rolnictwa w Rzymie b. Reprezentanta OIE-WAHO na Azjê
i Rejonu Pacyfiku DVM, PhD Yoshihiro Ozawe. Dr Ozawa by³ moim bezporednim prze³o¿onym w czasie kiedy pracowa³em jako ekspert FAO w Afganistanie (1977-1981) i Centrali FAO w Rzymie (1982-1986). W przesz³oci
wspó³pracowa³ z Wybitnymi Polakami:
 Prof. dr. hab. dr h.c. Henrykiem Jasiorowskim  Rektorem SGGW
i Dyrektorem Departamentu Produkcji i Weterynarii, AGA, FAO. Wicedyrektorem FAO w ró¿nych okresach;
 Dr n. wet. Henrykiem Oberfeldem Prezydentem OIE, Dyrektorem Dept.
Wet. Min. Rolnictwa w Polsce w latach 1957-1971;
 Prof. dr. hab. dr. hc/mult. Dyrektorem PIWet. Pu³awy  Marianem Truszczyñskim, wieloletnim Prezydentem Komisji Standardów OIE-WOAH
Miêdzynarodowego Biura ds. Epizootii, wiatowej Organizacji Zdrowia
Zwierz¹t;
 Prof. dr. hab. Henrykiem Lisem, Dyrektorem Dep. Wet. Min. Roln. w latach 1971-1986;
Zaczynaj¹c pracê w Rzymie w 1982 roku zasta³em Dr. Ozawê jako szefa
AGAH, Animal Health Service, FAO. Mia³em zaszczyt objêcia stanowiska
wirusologa (Animal Health Offcer-Virology) w GAH. Moim bezporednim
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prze³o¿onym by³ Dr Paul Mc Cosker (Australia)  parazytolog. Dr Ozawa by³
moim merytorycznym szefem. Przez wiele lat bêd¹c jak to siê popularnie mówi
praw¹ rêk¹ dr. Ozawy musia³em sprostaæ japoñskiemu standardowi pracy
i punktualnoci co przyznam siê nie zawsze by³o ³atwe. Opiekowa³em siê jak
mog³em grup¹ kilku m³odych Japoñczyków kandydatów na ekspertów FAO
tzw. Associate Professional Officers, z poród których wyró¿niê Pani¹ dr Mitsui Kadohira, pracuj¹c¹ w Nairobi, a bior¹c¹ udzia³ w pocz¹tkach organizacji
PARC  Panafrykañskiej Kampanii Zwalczania Ksiêgosuszu. To ona pierwsza
zaprosi³a mnie na kolacje do japoñskiej restauracji, gdzie po raz pierwszy spróbowa³em smaku obecnie popularnego w Polsce sushi (by³o to oko³o 1984 r.).
Z m³odym Japoñczykiem dr. Koham i jego ¿on¹ Mimi pozna³em siê
w Centrali FAO w Rzymie. By³ on specjalist¹ z zakresie produkcji zwierzêcej.
Poniewa¿ regularnie w czasie weekendów jedzi³em w góry Abrucji (Campo
Staffi lub Campo Imperatore) na narty  zorganizowa³em co w rodzaju szkó³ki narciarskiej i pomaga³em w stawianiu pierwszych kroków na deskach piêciu m³odym Japoñczykom, co mi jest dotychczas z wdziêcznoci¹ pamiêtane.
Matka Kohama by³a w odleg³oci ok. 100 km od Nagasaki w czasie wybuchu
amerykañskiej bomby atomowej w 1945 r. Synowi przekaza³a bezporedni¹
relacjê.
Jestem pewien, ¿e z pomoc¹ Japonii pospiesz¹ równie¿ Polacy.
Apel skierowalimy ju¿ do sieci weterynaryjnej: CENTAUR zajmuj¹c¹ siê
bezpieczeñstwem ¿ywnoci oraz epidemiologi¹ i biotechnologi¹ weterynaryjn¹. Równie¿ w tej sprawie zwracamy siê do Wielkopolskich Lekarzy Weterynarii. Instrukcjê w jêzyku angielskim przekazan¹ za porednictwem FAO-Rzym
reprodukujemy poni¿ej:
The Japan Red Cross account for donation is:
http://www.jrc.or.jp/english/relief/14/14/Vcms4_0000270.html
Konto Japoñskiego Czerwonego Krzy¿a dla ewentualnych dotacji.
In order to duly utilize your fund we hereby introduce two options.
If you wish your fund to be distributed directly among affected population
of the earthquake and tsunami please direct your fund to the following bank
account. If you need a receipt of your fund, please state so clearly in the comment section of the bank transfer order. All the fund received under this account will be transferred to the Distribution Committee, which is formed around
the local government of the disaster affected prefecture and to administer the
distribution of the fund.
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Je¿eli ¿ycz¹ sobie Pañstwo by dotacje by³y bezporednio rozprowadzone
dla Ludnoci bezporednio nawiedzonej przez trzêsieni ziemi lub tsunami (wysok¹ huraganow¹ falê oceaniczn¹) proszê o napisanie tego po polsku lub angielsku w zamówieniu na transfer bankowy. Wszystkie fundusze otrzymane
bêd¹ przekazanie specjalnemu komitetowi utworzonemu w pobli¿u prefektury,
któr¹ nawiedzi³ kataklizm.
Instrukcjê bankow¹ przekazu od dzisiaj mo¿na znaleæ na stronie internetowej sieci Centaur: www.vri.cz
Name of Bank. Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Name of Branch. Ginza
Account No: 8047670 (Ordinary Account)
SWIFT Code: SMBC JP JT
Payee Name: The Japanese Red Cross Society. Donation for Japan earthquake/
tsunami
Payee (Bank) Address: 1-1-3 Shiba-Daimon Minato-ku, Tokyo JAPAN
Je¿eli mo¿na  proponowa³bym sk³adanie nawet drobnych dotacji na konto Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu (PKO BP I/O
Poznan 79102040270000170203555752) i nastêpnie jednorazowe przekazanie
sumy zgromadzonej na adres bankowy w Japonii.
Wielce Szanowni Pañstwo  Drodzy Czytelnicy. Uprzejmie informujemy,
¿e od 1997 r. rozwija siê, ci¹gle unowoczeniana i jest ulepszana strona CENTAUR GLOBAL NETWORK (CGN) BIOMEDICAL TECHNOLOGY EPIDEMIOLOGY AND FOOD SAFETY http://centaur.vri.cz
Zachêcam w imieniu Redaktora Prof. Karela Hruska do dok³adnego
przejrzenia naszej strony internetowej. Pracujemy z CENTAUREM od 1997 r.
m. in. mo¿na korzystaæ z bezp³atnych kursów oraz zamówiæ kilka z ok.20 tematów naukowych na które bêdziecie Pañstwo otrzymywali bie¿¹ce wiadomoci z najlepszych róde³.
Prosimy tylko o rejestracjê (podanie nazwiska, adresy e-mail i tematyki.
Netwok jest te¿ uznan¹ form¹ kontaktów miêdzynarodowych. Np. na stronie
tytu³owej wczoraj umiecilimy apel o pomoc dla Japonii dok³adnie taki jak
w niniejszym Biuletynie.
Zapraszamy do Wspó³pracy i Pozdrawiamy
Profesor Karel Hruska i Docent Krzysztof Jan Wojciechowski
17 Marca 2011 r.
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To Japanese People especially those affected by recent events: On behalf
of our Readers please accept our sincere Sympathy on the series of catastrophes which hit Japan recently.
Do Drogich Nam Obywateli Japonii, specjalnie tych którzy cierpi¹
w zwi¹zku z ostatnimi wydarzeniami. W imieniu Naszych Czytelników prosimy
o przyjêcie wyrazów naszego najg³êbszego wspó³czucia w zwi¹zku z seri¹ katastrof które ostatnio nawiedzi³y Japoniê.
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Doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski

WIATOWY PROGRAM ZWALCZANIA KSIÊGOSUSZU
GREP-GLOBAL RINDERPEST ERADICATION
PROGRAMME
Jak wspomnia³em w poprzednim felietonie w padzierniku 2010 r. bra³em
udzia³ w Konsultacji FAO dla GREP co umo¿liwi³o mi wziêcie udzia³u
w dwóch Miêdzynarodowych Konferencjach w ramach projektu GCP/GLO/
302/EC  13-15 padziernika 2011 r.  a zwi¹zanego z planowanym zakoñczeniem zwalczania ksiêgosuszu na wiecie w 2011 roku oraz specjalnym, wyst¹pieniem Dyrektora FAO  Senegalczyka Jacques Dioufa na temat ewentualnej wiatowej deklaracji, ¿e nasz Glob jest wolny od ksiêgosuszu jako choroby
i wywo³uj¹cego go Morbiliwirusa (spokrewnionego z wirusami nosówki psów
oraz odry ludzi). Nastêpnym krokiem bêdzie zwalczenie ksiêgosuszu ma³ych
prze¿uwaczy  Peste des Petit Ruminants  PPR.

Fot. 1. (ok³adka) Autor w czasie Konsultacji Technicznej Ekspertów EMPRES  Zwierzêta Hodowlane, FAO, Rzym 29-30 Maja 2000 (Foto:FAO).
The author (K.J.Wojciechowski) participating at the EMPRES-Livestock Technical ConsultationVerification of Rinderpest Freedom, FAO, Rome 29-30 May 2000
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Zadziwiaj¹c¹ okaza³a siê praktyczna intuicja Amerykanina polskiego pochodzenia, a wyznania Moj¿eszowego, Dawida Lubina (£ubina) (1849-1919),
za³o¿yciela Miêdzynarodowego Instytutu Rolniczego (IIA) otwartego w maju
1908 r. w Rzymie i sponsorowanego przez Rz¹d W³oski dziêki pomocy Króla
Wiktorio-Emanuela III. Ju¿ w roku 1906 David Lubin zosta³ mianowany przez
rz¹d USA sta³ym Delegatem USA do IAA. Celem Instytutu by³a pomoc farmerom wiata w rozszerzaniu ich wiedzy na temat produkcji rolinnej i zwierzêcej  ze zwalczaniem chorób w³¹cznie, organizacji systemu spó³dzielni, kredytowania produkcji oraz marketingu produktów. Mo¿na by uznaæ stymuluj¹c¹ rolê Dawida Lubina, i jego wspó³pracowników na oko³o 40 lat przed
powstaniem samego FAO jako agendy ONZ w 1945 roku.

Fot.2. Konsultacja Techniczna Ekspertów EMPRES  Zwierzêta Hodowlane, FAO, Rzym
29-30 Maja 2000 (Foto:FAO). Od lewej: Roger Paskin-Ekspert FAO-Epidemiolog (Foto
FAO)
Walter Masiga (IBAR, Nairobi, Kenia), Weryfikacja nieobecnoæi ksiêgosuszu na danym terenie
The EMPRES-Livestock Technical ConsultationVerification of Rinderpest Freedom,
FAO, Rome 29-30 May 2000,
(Foto FAO).
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Szczególne znaczenie ma tutaj odnalezienie z pomoc¹ naukowego personelu Centralnej Biblioteki FAO nazwanej: David Lubin Memorial Library.
Porednio mo¿na by uznaæ filozofiê D. Lubina za protoplastê filozofii, któr¹
kierowali siê wspó³czeni twórcy kampanii przeciw ksiêgosuszowych w Afryce, Azji i w skali globalnej  GREP.
Joint Programme 15  Wspólny Program JP-15 (lata: 1960-1976), Miêdzyafrykañskie Biuro ds. Chorób Zakanych Zwierz¹t: The Inter-African
Bureau of Epizootic Diseases zosta³o ufundowane w 1950 r. z planem eliminacji ksiêgosuszu z Afryki. Szefowie S³u¿b Weterynaryjnych Afryki spotkali
siê w Kano w 1960 r. i poparli propozycje rozpoczêcia wielo-narodowociowego projektu nazwanego JP15 pod patronatem Organizacji Jednoci Afrykañskiej  Organization of African Unity  OAU.
Celem Projektu by³o szczepienie p-w ksiêgosuszowi ca³ej populacji byd³a
niezale¿nie od wieku zwierz¹t trzykrotnie w ci¹gu okresu trzyletniego. Nastêpnie ka¿dy z krajów JP 15 powinien szczepiæ corocznie na w³asnym terytorium
wszystkie cielêta i zwierzêta po odsadzeniu.

Fot. 3. Review Mondiale de Zootechnie-numero special Pest Bovine,
ok³adka.
1983, zwalczanie ksiêgosuszu w Afryce, foto.Wellcome Foundation
Review Mondiale de Zootechnie-special issue: Pest Bovine, the cover.
1983, Rinderpest control in Africa
foto.Wellcome Foundation

W Programme w³¹czono pocz¹tkowo 22 kraje, w 17-u notowano ksiêgosusz. W koñcu roku 1979  chorobê notowano jedynie w Sudanie. Mimo, ¿e
kampaniê uznano za pomyln¹  wiele z pañstw nie kontynuowa³o szczepieñ
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m³odych zwierz¹t. Ze wzglêdu na niestabilnoæ polityczn¹ i s³aboæ s³u¿b weterynaryjnych nie zdo³ano zlikwidowaæ ostatnich ognisk choroby w Afryce
Wschodniej oraz Afryki Zachodniej, co w konsekwencji doprowadzi³o w latach 1980-tych do ponownego rozprzestrzenienia siê choroby w Afryce.

Fot.4. Zmiany chorobowe
przy ksiêgosuszu  ród³o jak
fot.fot. 2 i 3 jpg.
Rinderpest in cattle-pathological changes  the source:fot 2, 3. jpg

Pan-African Rinderpest Campaign-PARC  Pan-Afrykanska kampania
przeciw ksiegosuszowi-PARC (1986-1999)
Rozpoczê³a swoj¹ pracê w 1987 roku w 34 krajach Afryki. Sukces Kampanii w³¹czaj¹c przegl¹dy diagnostyczne na obecnoæ wirusa i przeciwcia³ spowodowa³, ¿e w po³owie lat 1990 wiêkszoæ podzwrotnikowych pañstw mog³a
zadeklarowaæ status tymczasowej nieobecnoci choroby (provisional feedom).
Niewielkie ogniska pozosta³y w nêkanym przed wojnê Sudanie oraz czêci
Somalii. Nastêpnie epicentrum choroby przesunê³o siê do Kenii i Tanzanii powoduj¹c du¿¹ miertelnoæ u dzikich  parzystokopytnych zwierz¹t wolno¿yj¹cych  ale nie u byd³a. Wyizolowano wirus z ³agodnych przypadków choroby  bardzo wirulentny dla zwierz¹t wolno¿yj¹cych oraz nie powoduj¹cy
miertelnoci u byd³a. FAO finansowa³o kampaniê szczepieñ i rewakcynacji
byd³a w Pó³nocnej Tanzanii, oraz rewakcynacji po trzech miesi¹cach. Przegl¹dy diagnostyczne i serologiczne potwierdzi³y eliminacjê choroby. Bud¿et PARC
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okrela siê na 115 milionów Euro. Uzyskano spektakularny postêp w budowaniu infrastruktur laboratoryjnych. Laboratoria produkuj¹ce szczepionki w 12
krajach by³y regularnie wizytowane i ulepszane. Ku niezadowoleniu wielu by³ych mocarstw kolonialnych FAO stara³o siê zapobiegaæ drena¿owi mózgów
 powszechnemu przed rokiem 1980.
Fot.5. Szczepienia przeciwksiêgosuszowe u byd³a w Afryce  ród³o (Foto:FAO)
Vaccinations of cattle against rinderpest
in Africa-source as (Foto:FAO)

Polepszono standard diagnostyki laboratoryjnej ksiêgosuszu, przegl¹dów serologicznych oraz produkcji i kontroli
szczepionki. Zorganizowany z inicjatywy
grupy ekspertów, a koordynowany przez
autora Panafrykañski Orodek Badania
Szczepionek Weterynaryjnych PANVAC
 stworzy³ jedyne na wiecie niezale¿ne
od mega-producentów szczepionek Laboratorium Kontroli Szczepionek Weterynaryjnych przeciwdzia³aj¹ce drena¿owi mózgów inteligencji afrykañskiej oraz
próby sprzedawania przez wielkie koncerny czy mocarstwa szczepionek bezwartociowych-placebo lub szczepionek o niespodziewanie niskiej immunogennoci. Obowi¹zuje mnie tu tajemnica warsztatu po prostu dla dobra sprawy
ale tzw. szwindle ze szczepionkami próbowali dokonywaæ dos³ownie wszyscy:
by³e mocarstwa kolonialne, niezale¿ne pañstwa demokratyczne maj¹ce na
ustach jedynie dobro bliniego, mocarstwa komunistyczne i kapitalistyczne
oraz same kraje rozwijaj¹ce siê. W ten sposób jeden z uzale¿nionych politycznie i gospodarczo krajów azjatyckich musia³ kupowaæ ampu³kowany roztwór
fizjologiczny po cenie 10 dol. USA za dawkê z etykietk¹ opiewaj¹c¹, ¿e jest to
szczepionka przeciw-pryszczycowa lub jedno z presti¿owych laboratoriów
afrykañskich liczy³o za nieprawid³owo i niekontrolowanie prowadzone badania diagnostyczne do 30 dol. USA za próbê z wynikami fa³szywie dodatnimi.
Reagowalimy cierpliwie. Sam mam na swoim koncie sukces z³apania na gor¹cym uczynku bardzo rozwiniêtego kraju, który sprzedawa³ na wiecie bezwartociow¹ szczepionkê znakomicie j¹ reklamuj¹c. Pragnê podkreliæ tu rolê
energicznego i wiat³ego wieloletniego (dwie kadencje) Dyrektora Departamenu Animal Production and Health Division FAO Prof. dr. hab. Henryka Jasiorowskiego by³ego wielokrotnego Rektora SGGW, a w FAO-czasowo-zastêpcy
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Dyrektora Generalnego, który potrafi³ natychmiast znaleæ siê np. w Nairobi,
Debre-Zeit (Addis Ababa), Dakarze czy New Delhi by interweniowaæ skutecznie w drastycznych przypadkach. Dotychczas jest wspominany jako jeden z
najlepszych i najefektywniejszych.
West Asia Rinderpest Eradication Campaign (WAREC)  Zachodnio Azjatycka kampania zwalczania ksiêgosuszu: rola koordynuj¹ca w latach 1989-1994
Projekt WAREC mia³ na celu utworzenie w tym rejonie bazy i umiejêtnoci okrelania poziomu odpornoci p-w ksiêgosuszowej u byd³a w rejonie swojej dzia³alnoci. Równie¿ celem by³a identyfikacja rejonów  gdzie rewakcynacja by³a potrzebna i stworzenie mo¿liwoci mo¿liwie najszybszego podwy¿szenia poziomu odpornoci (ponad 85%), aby zatrzymaæ transmisjê wirusa
i doprowadziæ do ca³kowitego zwalczenia choroby. Bezporednim zadaniem
by³a minimalizacja wysokich strat zwi¹zanych ze miertelnoci¹ i produktywnoci¹ ozdrowieñców. Wa¿nym by³o ustanowienie zaufania (cofidentiality)
w zdolnoci programów szczepionkowych w eliminacji wirusa. Bud¿et
projektu wynosi³ 1.253.800 dol.
USA. Kraje uczestnicz¹ce to: Egipt,
Jordania, Liban, Irak, Iran, Turcja,
Zjednoczone Emiraty Arabskie
(UAE), Arabia Saudyjska, Syria i
Jemen.
Fot. 6. Konsultacja Ekspertów FAO
nt.Strategii Swiatowej Eliminacji Ksiêgosuszu, Rzym, W³ochy, 27-29 Padziernik
1992. Strona tytu³owa Raportu FAO/UN,
Rzym, s.43. 1993.
FAO Expert Consultation on the Strategy for Global Rinderpest Eradication,
Rome, Italy, 27-29 October 1992. Cover
of the FAO/UN Report, Rome, 1993, p.43,

South Asia Rinderpest Eradication Campaign-SAREC-Po³udniowo Azjatycka Kampania Zwalczania Ksiêgosuszu-SAREC
Kampania by³a organizowana dla krajów Azji Po³udniowej  Indii, Myanmary (Birma), Bangladeszu, Pakistanu, Nepalu i mo¿liwie innych krajów  od
pocz¹tku 1985. W koñcowym wyniku zosta³a jednak wdro¿ona si³ami poszczególnych rz¹dów przy wsparciu miêdzynarodowych sponsorów.
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Organizuj¹c miêdzynarodowe zwalczanie ksiêgosuszu: FAO wraz z Wspólnot¹ Europejsk¹, bankami i miêdzynarodowymi sponsorami z USA i EU na
czele przygotowa³y dokumentacjê techniczno-finansow¹ dla ka¿dego kraju.
Fot. 7. wiatowy Dzieñ ¯ywnoci/Wy¿ywienia 2010, wiatowy Program Eliminacji Ksiêgosuszu-GREP
GREP Sympozjum i Konferencja Wysokiego Szczebla, Agenda
Zjednoczeni Przeciw Klêsce G³odu, 16
Padziernika 2010, wiatowy Dzieñ
¯ywnoci/Wy¿ywienia. Strona tytu³owa
Sympozjum, Agendy FAO/ONZ 13-15
padziernika 2010
World Food Day 2010 and The Global
Rinderpest Eradication Programme
(GREP)
GREP Symposium and High Level Meeting, Agenda. United Against Hunger, 16 October 2010, World Food Day.
The cover of FAO/UN Agenda from the
Symposium, 13-15 October 2010.

Patrz¹c z perspektywy kontynentalnej w³¹czone by³y w Afryce-OAUIBAR-, EU, Azji: APHCA. Stale zaanga¿owane by³o OIE/WHOAH.
Gigantyczn¹ pracê wykona³o IAEA w Wiedniu wprowadzaj¹c i propaguj¹c testy serologiczne ELISA, PCR  prowadz¹c szkolenia w tym zakresie wraz
z dystrybucj¹ zestawów laboratoryjnych dla lepszej standaryzacji testów.
Pierwsze podejcie do globalnej eliminacji ksiêgosuszu mia³o miejsce
w czasie Konsultacji Ekspertów FAO w 1992 r. (Rzym), któr¹ ni¿ej podpisany
w wielkim trudzie mia³ honor organizowaæ i koordynowaæ.
W pocz¹tku lat 80-ych nie by³o dobrych metod diagnostycznych, produkcji i badania jakoci szczepionek. Badania naukowe nad metodami oraz badania podstawowe na poziomie molekularnym dopiero organizowano. Poprzez
setki projektów sponsorowanych przez kilkadziesi¹t organizacji oraz bud¿ety
samych S³u¿b Weterynaryjnych stworzono miêdzynarodow¹ strukturê laboratoriów krajowych, rejonowych i referencyjnych na poziomie wiatowym.
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Utwierdzi³a siê pozycja Laboratorium w Pirbright  Wlk. Brytania, jako referencyjnego ds. ksiêgosuszu. Poniewa¿ lata 1980-1990 by³y jednoczenie okresem prawdziwej rewolucji w nauce i wprowadzenia metod biologii molekularnej i in¿ynierii genetycznej  adoptowano wiele metod do potrzeb zwalczania
ksiêgosuszu.

Fot. 8. wiatowy Program Eliminacji Ksiêgosuszu, Raport z Wysi³ków Eliminacji Ksiêgosuszu na 10
padziernika 2010
Historia Sukcesu i wymaganych
Akcji przed wiatow¹ Deklaracj¹
w 2011 (Deklaracja wiatowej eliminacji ksiêgosuszu na Kuli Ziemskiej). Ok³adka specjalnego raportuFAO/ONZ, padziernik 2011, s. 6.
The Global Rinderpest Eradication Programme, Progress report on
rinderpest eradication efforts as of
October 2010. Success stories and
actions required prior to the Global
Declaration in 2011. The cover of
the Report, FAO, Rome, 2010, p. 6.

Wa¿nymi komponentami sta³y siê nowe technologie produkcji i kontroli
szczepionek, epidemiologia i informatyka, oraz sztuka prowadzenia kampanii
informacyjnej przy u¿yciu nowoczesnych rodków i metod audiowizualnych.
Korygowano podejcia socjologiczne, prowadzono masowe szkolenia. Wybudowano wiele nowoczesnych laboratoriów diagnostycznych, naukowych oraz
szkoleniowych. Nowe metody wprowadza siê nieustannie dla polepszenia informacji publicznej.
Zmodyfikowano niektóre z Instytucji Miêdzynarodowych. Nie do przecenienia jest rola Agencji Atomowej w Wiedniu IAEA. Stopniowo bêdziemy te
rzeczy dyskutowali i ewentualnie wyjaniali.
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Fot. 9. wiat bez ksiêgosuszu, zdjêcie strony tytu³owej. FAO Animal Production and
Health Paper, 129, 1996, s.173.
The world without rinderpest, photo of the
cover page, FAO Animal Production and Health Paper, 129, 1996, s. 173.

Fot. 10. (patrz fot. 6) Sk³ad Sekretariatu)
Konsultacja Ekspertów FAO nt.Strategii
Swiatowej Eliminacji Ksiêgosuszu, Rzym,
W³ochy, 27-29 Padziernik 1992. Strona tytu³owa Raportu FAO/UN, Rzym, s.43. 1993.
(See 0.6 jpg  Composition of the Secretariat)
FAO Expert Consultation on the Strategy for Global Rinderpest Eradication,
Rome, Italy, 27-29 October 1992. Cover
of the FAO/UN Report, Rome, 1993, p.43,

Serdecznie pozdrawiam PT Czytelników, dziêkujê za wspó³pracê i zachêcam do kontaktu z sieci¹ CENTAUR.
Krzysztof Jan Wojciechowski
Dalkey Co.Dublin 17 Marca 2011
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Dr n. wet. W³odzimierz A. Gibasiewicz

LEKARZ WETERYNARII ALFRED JERZYKIEWICZ Z SZAMOTU£
ZAMORDOWANY W KRAKOWIE
Minê³a w³anie 100 rocznica urodzin
Szamotulanina, lekarza weterynarii rozstrzelanego przez Niemców w Krakowie.
Rozpytuj¹c wród sympatycznych mieszkañców dzisiejszych Szamotu³ nie natrafi³em by wiedziano, kim by³ Alfred Julian
Jerzykiewicz i dlaczego i gdzie zgin¹³.

ALFRED JULIAN JERZYKIEWICZ
Ur. 26 wrzenia 1910 r. w Szamotu³ach, woj. poznañskie, s. Juliana i Marii
Tabaczyñskiej. Przodkowie przywêdrowali w poznañskie z wileñskich Kresów
w pierwszej po³owie XIX wieku i osiedlili siê w Kocianie. Z informacji uzyskanych od Tomasza Jerzykiewicza z Kanady wynika, ¿e senior rodu, zubo¿a³y szlachcic, Walenty Jerzyk zmieni³ nazwisko ca³ej rodziny na Jerzykiewicz
22 padziernika 1981 roku. Syn Walentego Jerzyka-Jerzykiewicza  Szymon
mia³ czterech synów, z których najstarszy  Piotr, by³ dziadkiem Alfreda. By³a
ta bardzo majêtna rodzina. Firma Jerzykiewicz to przede wszystkim rzenictwo ale posiada³a kilka domów gocinnych oraz restauracje. Piotr Jerzykiewicz
by³ wspó³za³o¿ycielem kociañskiego Towarzystwa Przemys³owego (1873) skupiaj¹cego rzemielników i kupców polskich przeciwstawiaj¹cych siê germanizacji Wielkopolski przez pruskiego zaborcê  pisze T. Jerzykiewicz. Ojcem
Alfreda by³ Julian najstarszy syn Piotra Jerzykiewicza. Opuci³ on Kocian
w poszukiwaniu pracy odpowiadaj¹cej jego aspiracjom i zainteresowaniom.
Ukoñczy³ studia prawnicze i zosta³ sêdzi¹ w S¹dzie w Szamotu³ach. Funkcjê tê
pe³ni³ do roku 1919, do swojej mierci. Jak pisze dalej Tom Jerzykiewicz: Alfred straci³ ojca w wieku 9 lat i matka wraz z siostrami wyprowadzi³a siê
z Szamotu³ do Poznania. wiadectwo dojrza³oci nr 4 otrzyma³ w Pañstwowym
Gimnazjum im. w. Marii Magdaleny w Poznaniu 11 kwietnia 1929 r. Imma121
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trykulowany na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie 9 grudnia
1930 r. Nr indeksu 2625. W trakcie studiów w roku akademickim 1932/1933
skorzysta³ z urlopu. Absolutorium otrzyma³ 19 marca 1936 r. Dyplom lekarza
weterynaryjnego uzyska³ 24. czerwca 1936 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Alfred Jerzykiewicz czêsto podkrela³, ¿e siostry
 Marta, Janina, Halina i Aleksandra sfinansowa³y jego studia we Lwowie.
Im zawdziêcza³, ¿e zosta³ lekarzem weterynarii. Po studiach wróci³ do Poznania, gdzie na Je¿ycach mieszka³a jego matka i siostry. Na prze³omie lat
1937/1938 o¿eni³ siê z Mari¹ Do³¿yck¹, córk¹ profesora i znanego malarza
Leona Do³¿yckiego.
Teæ Alfreda pochodzi³ ze Lwowa, walczy³ w Legionach Pi³sudskiego i by³
artyst¹ o liberalnych pogl¹dach, a jego ¿ona urodzona w Wiedniu by³a córk¹ oficera armii austriackiej. Pomimo tego, ¿e ró¿nice pomiêdzy rodzinami nowo¿eñców by³y tak wyrane, jak ró¿nice pomiêdzy Polakami pochodz¹cymi z
terenów ró¿nych zaborów, ma³¿eñstwo okaza³o siê bardzo szczêliwe. W 1939
roku Alfred zosta³ zmobilizowany i stawi³ siê we W³odzimierzu Wo³yñskim jako
podoficer rezerwy. Stopieñ ten uzyska³ ju¿ w czasie studiów we Lwowie w Oddziale Szkolnym S³u¿by Weterynaryjnej, która by³a czêci¹ Wo³yñskiej Szko³y
Podchor¹¿ych Rezerwy. Koszary by³y od pocz¹tku inwazji niemieckiej przedmiotem bombardowañ Luftwaffe a wieczorem 19 wrzenia 1939 roku zosta³y
otoczone przez sowieckie czo³gi z zadaniem uzyskania kapitulacji. Genera³
Smorawiñski (1940, Katyñ) zgodzi³ siê na nie stawianie oporu pod warunkiem,
¿e ¿o³nierze wraz ze sprzêtem i uzbrojeniem bêd¹ mogli pod jego dowództwem
przekroczyæ Bug. Na mocy podpisanej umowy z dowódc¹ sowieckim Bogumlowem ewakuacja rozpoczê³a siê 20 wrzenia 1939 r. ¯o³nierze garnizonu wo³yñskiego w szyku marszowym rozpoczêli ewakuacje w kierunku Uscigow. Po drodze w lesie Wojsko Polskie zosta³o zatrzymane przez piechotê i czo³gi sowieckie i oznajmiono: na mocy zmian miêdzynarodowych wszyscy oficerowie musz¹
oddaæ broñ i bêd¹ odt¹d traktowani jako jeñcy wojenni. Dowództwo uzna³o, ¿e
wobec olbrzymiej przewagi sowietów obrona by³a bezcelowa i w ten sposób
Alfred Jerzykiewicz zosta³ jeñcem wojennym. Sowieci wspierani przez lokaln¹
policjê i ludnoæ ukraiñsk¹ przygotowali transport do obozów jenieckich. A.
Jerzykiewicz w niewoli nie przebywa³ jednak d³ugo. Ucieka z obozu. Przez trzy
tygodnie trwa³ jego powrót do Poznania przede wszystkim lasami i pod os³ona
nocy. W ten sposób uda³o mu siê unikn¹æ losu trzech swoich bliskich krewnych,
których nazwiska znajduj¹ siê na licie polskich oficerów zamordowanych w
Katyniu i Charkowie.
Alfred i Maria Jerzykiewiczowie mieli dwóch synów Miko³aja, Juliana
i Tomasza, Leona. Starszy  Miko³aj urodzi³ siê 2 listopada 1939 r. w Poznaniu. W tym samym czasie przeprowadzili siê do K³ecka w pow. gnienieñskim,
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gdzie Alfred jeszcze przed wojn¹ zacz¹³ praktykowaæ jako samorz¹dowy lekarz
weterynarii. Rok póniej przenieli siê do Krobii w pow. gostyñskim, gdzie
7 lutego 1940 roku urodzi³ siê drugi syn Tomasz. Alfred Jerzykiewicz pracowa³
w Krobi jako lekarz weterynarii do momentu wysiedlenia do Generalnej Guberni pod koniec 1940 roku. Zamieszkali w Mylenicach przy ul. Klakurki
w pobli¿u Rynku. Pracowa³ jako lekarz weterynarii obs³uguj¹c okoliczne wioski. Dla niego by³ to okres próby znalezienia odpowiedzi na traktowanie Polaków jako podludzi przeznaczonych na niewolników rasy panów. By³ to
okres mojego najwczeniejszego dzieciñstwa, który znam g³ównie z opowiadañ
mojej matki. Pamiêtam dobrze dopiero rok 1944, sylwetkê ojca wracaj¹cego
z pracy w terenie i moment aresztowania przez gestapo  przytoczy³em obszern¹ wypowied jak¹ otrzyma³em z Calgary od dr hab. Tomasza Jerzykiewicza. Autor korzysta³ z archiwum rodzinnego oraz nastêpuj¹cych publikacji:
Epitafium dla czterdziestu. W 25 rocznicê zbrodni przy Botanicznej, Dziennik Polski Nr 124, s. 3, 1969; M. Dominik: Dr Adam Gradzinski, Przegl¹d
Lekarski Nr 1, Kraków 1972 oraz M. Lajszner Saga rodu Jerzykiewiczow,
Wiadomoci Kocianskie, VII  XI, 1994.
Doc. S. Jakubowski rozszerzy³ biogram o czêæ ¿ycia doktora Jerzykiewicza w Krakowskiem: W pocz¹tkowym okresie okupacji nale¿a³ do Wielkopolskiej Organizacji Bojowej. Nastêpnie by³ miejskim lekarzem weterynarii w woj.
krakowskim, w Mylenicach, gdzie zosta³ aresztowany przez gestapo w kwietniu 1944 r. i rozstrzelany w Krakowie na ulicy Botanicznej. W Mylenicach
wymieniony na tablicy pami¹tkowej wród poleg³ych i zamordowanych. Ta
informacja pokrywa siê z danymi przekazanymi przez K. Millaka: Zgin¹³
w Krakowie, rozstrzelany podczas publicznej egzekucji.
W Krakowie przy ul. Lubicz 27, róg Botanicznej, znajduje siê symboliczny nagrobek pamiêci czterdziestu rozstrzelanych 27 maja 1944 r. Nagrobek
autorstwa Jerzego Napieracza ods³oniêto w 1994 r. Zawiera dwie inskrypcje:
pionowa (znak Polski Walcz¹cej)  Miejsce uwiêcone mêczeñsk¹ krwi¹ 40
Polaków rozstrzelanych przez okupanta hitlerowskiego 27 maja 1944 r. Czeæ
ich pamiêci i druga inskrypcja  (wpisana w krzy¿ harcerski, w bocznych ramionach czu=waj) dnia 27 maja 1944 r. Niemcy rozstrzelali na tym miejscu 40
Polaków. Czeæ ich pamiêci. Fundacja XI Dru¿. Harc. (ryc).
Wyjanienie: 27 maja 1944 r. pod murem obecnej parceli Niemcy dokonali publicznej egzekucji przez rozstrzelanie czterdziestu Polaków, wiêniów
przywiezionych z ul. Montelupich. By³ to odwet za zastrzelenie na ul. Lubicz
dwóch niemieckich policjantów, którzy przypadkowo chcieli zatrzymaæ ¿o³nierzy krakowskiego Kedywu AK dzia³aj¹cych w akcji odbicia p³k. Józefa Spychalskiego Lutego. Przywiezieni z wiêzienia Polacy mieli zwi¹zane drutem
rêce i zagipsowane usta. Po mordzie Niemcy wywieli cia³a ofiar w nieznane
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miejsce. Informacja ta zosta³a uzupe³niono o dane z przekazów rodzinnych
Jerzykiewiczów. Wynika z nich, ¿e cia³a ofiar zosta³y spalone w Plaszewie pod
Krakowem. Dnia 28 maja 1944 r. nazwiska ofiar opublikowano na afiszu
mierci. Wród czterdziestu rozstrzelanych Polaków znajduje siê nazwisko
Jerzykiewicz Alfred z Mylenic. Obok Alfreda Jerzykiewicza zgin¹³ wówczas
tak¿e lekarz med. dr Adam Gradziñski, o którym interesuj¹cy artyku³ w Przegl¹dzie Lekarskim zamieci³a Ma³gorzata Dominik (Dr Adam Gradziñski,
Przegl¹d Lekarski nr 1, s. 228  232, 1972): Problematyka dotycz¹ca osób
rozstrzeliwanych w tego rodzaju egzekucjach przez okupanta jest dotychczas
ma³o zbadana. Dr Adama Gradziñskiego nie aresztowano w nocy w domu,
tylko wezwano go do chorego z wizyt¹. Wychodz¹c z domu powiedzia³, ¿e za
chwilê wróci. Tam gdzie poszed³ by³ zastawiony tzw. kocio³. Aresztowany
i nigdy ju¿ nie wróci³ do rodziny. Przed rozstrzelaniem znacznie wczeniej byli
ju¿ aresztowani i skazani na pewn¹ mieræ. Zdarzenie ze zlikwidowaniem
przodownika rezerwy Schutzpolizei i pe³ni¹cego funkcjê policyjn¹ dr Hoffa
z Ostinstitut Kraków tylko przyspieszy³o termin egzekucji. I jeszcze jedno
zdanie z art. M. Dominik: Tylko wysoko pod zwieñczeniem dachu widaæ by³o
lady pocisków jednej serii, które przesz³y ponad g³owami skazañców. Wród
morderców znalaz³ siê kto, kto choæ uczestniczy³ w tej kani, nie wymierzy³
swojej broni w cia³a bohaterów.
Na zakoñczenie tragicznej biografii lekarza weterynarii Alfreda Juliana Jerzykiewicza, który w wieku 33 lat zosta³ bezsensownie pozbawiony ¿ycia, zacytujê kilka zdañ
wspomnieñ syna doktora, jakie otrzyma³em
drog¹ internetow¹.
W pamiêci ludzi, którzy go dobrze znali, przede wszystkim bli¿szych i dalszych
krewnych pozosta³ m³odym bardzo wysokim
i postawnym mê¿czyzn¹ o poci¹g³ej twarzy,
wysokim czole i czarnych, gêstych ale ju¿
wyranie siwiej¹cych g³adko zaczesanych
w³osach. Oczy ciemno-piwne patrzy³y na
wiat zza okularów o okr¹g³ych drucianych
oprawkach bez obawy o przysz³oæ.
We wczesnej m³odoci by³ pod wyranym wp³ywem ukochanej matki
Marii, do której by³ podobny bardziej ni¿ do rodziny Jerzykiewiczów. Osierocony przez ojca w wieku 9 lat by³ wiadkiem zmagañ swojej matki i star-
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szych sióstr z trudami codziennego ¿ycia w Poznaniu, z dala od zamo¿nej kociañskiej rodziny. Stosunkowo wczenie nauczy³ siê samodzielnoci w podejmowaniu ¿yciowych decyzji.
Zwierzêta, a zw³aszcza psy i konie by³y jego najwiêkszymi przyjació³mi.
Podziela³ znany pogl¹d, ze psy i konie to te¿ s¹ ludzie tylko trochê od nas
lepsi i dlatego pewno wybra³ weterynariê jako dziedzinê swojej pracy. Z okresu mylenickiego pamiêtam, jak wraca³ z pracy w terenie w wysokich oficerskich butach, siada³ zmêczony na kanapie spod której wychodzi³ witaj¹cy go
pies Pongo, a mój starszy brat Miko³aj z jednej, a ja z drugiej strony ci¹galimy mu buty. Pongo by³ olbrzymim owczarkiem Alzackim, który nas dzieci na ogó³ ignorowa³, bo nie przepada³ za naszymi pieszczotami ale swojego
pana po prostu uwielbia³.
Momenty zwi¹zane z ¿yciem mojego ojca w Mylenicach pamiêtam bardzo wyranie chocia¿ w chwili jego
aresztowania przez Gestapo
mia³em zaledwie nieco ponad
4 lata. Walenie w nocy do
drzwi naszego mieszkania na
pierwszym piêtrze przy ulicy
Klakurki, tu¿ przy Rynku,
i wtargniêcie uzbrojonych po
zêby hitlerowskich oprawców
pozosta³o w mojej pamiêci na
zawsze.
Moja matka widzia³a go
po raz ostatni nastêpnego dnia
jak ze zwi¹zanymi do ty³u rêkami wieziono go wraz z innymi zak³adnikami, samochodem
do Krakowa. Ju¿ nie wróci³,
chocia¿ moja matka zrobi³a
wszystko, co by³o w jej mocy,
aby go ratowaæ i zasiêga³a rady ró¿nych polskich przyjació³, którzy wiele
obiecywali, w³¹cznie z mo¿liwoci¹ uwolnienia, ale nie dotrzymali niczego.
Aby ich op³aciæ w ci¹gu owych tygodni z³udnej nadziei nasza matka sprzeda³a
wszystko co jeszcze mielimy. Na pró¿no.
Mylê, ¿e ¿ycie mojego ojca by³o typowe dla Polaków, których m³odoæ
przypad³a na okres II Rzeczypospolitej. Osieroceni w dzieciñstwie w czasie
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I wojny, mimo ciê¿kich warunków osi¹gali zawodowe kwalifikacje i próbowali szczêcia w ¿yciu rodzinnym, ale najwiêksz¹ wartoci¹ i celem nadrzêdnym
by³a dla nich wolnoæ. Nie spodziewali siê tragicznego koñca swoich zmagañ.
Nie mogli sobie zdawaæ sprawy z tego, ze ich dzieci czeka podobny los po II
wojnie. Mo¿na sobie najwy¿ej wyobraziæ o czym myla³ Alfred Julian Jerzykiewicz stoj¹c przed plutonem egzekucyjnym owego majowego poranka 1944
roku. Reszta niech bêdzie milczeniem bo osobiste refleksje syna zamordowanego przez okupanta patrioty niewiele by wnios³y do wspomnieñ o ojcu.
Napisa³ w Calgary, Alberta, Kanada w stulecie urodzin Alfreda Juliana
Jerzykiewicza jego syn Tomasz Jerzykiewicz na podstawie posiadanych dokumentów i publikacji.
Na moje pytanie o powód aresztowania otrzyma³em nastêpuj¹c¹ odpowied:
Co do przyczyn aresztowania i mierci A. J. Jerzykiewicza to wed³ug
mego rozeznania z³o¿y³y siê dwa fakty. Po pierwsze by³ przecie¿, jak gestapowcy napisali w Og³oszeniu: zak³adnikiem przeznaczonym do u³askawienia
albo do rozstrzelania w przypadku ponownego zamachu na w³adze niemieckie . Przecie¿, w Krakowie w 1944 roku Frank zupe³nie szala³, a gestapo
strzela³o do Polaków na ulicach bez ostrze¿enia, nie mówi¹c o s¹dzie. Egzekucja na Botanicznej by³a pomylana jako pokazówka, aby zastraszyæ spo³eczeñstwo. Aresztowano podejrzanych, a najchêtniej takich obywateli, którzy byli
znani, ¿eby spo³eczeñstwo zastraszyæ. Co do udzia³u mojego ojca w ruchu oporu to nic pewnego, ponad to co do Pana napisa³em  nie wiem, bo to by³a konspiracja i rodzina celowo nie by³a informowana.
RÓD£O INFORMACJI: Publikacje podane w tekcie oraz art. dr. K. Millaka
 Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 19391945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 156 i 12, s. 373 oraz S. Jakubowski Polscy
lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984,
s. 156 i teczka studenta AMW we Lwowie zdeponowa³a w Katedrze Anatomii
Zwierz¹t Wydzia³u Weterynaryjnego UP we Wroc³awiu, a tak¿e strona internetowa Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg³ociowego.
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Franciszek Kobryñczuk

WIERSZE

J

W

u¿ promieñ wiosny b³yska

racaj¹ ptaki

Ju¿ promieñ wiosny b³yska
na cyraneczki skrzyd³ach.
Z rudego torfowiska
wychodzi na wiat wid³ak.
Do s³oñca i do wody
toruje cie¿kê w mroku.
Szeregiem smuk³ych ³odyg
nad mchem góruje wokó³.
Kolczastym piêknem tryska
zielonoæ sporofitu
z rudego torfowiska
hen, w górê, do b³êkitu.
Niech w kr¹g wid³aki rosn¹ 
przebrzmia³ej flory echa!
Niech ich urod¹ wiosna
do wszystkich siê umiecha!
A gdy ich k³oski pêkn¹,
to zarodników posiew,
przechowa wiosny piêkno,
jak wit swe wiat³o w rosie.

Do puszczy zakamarków,
na wody, ³¹ki, pola,
do borów, lasów, parków,
na gociñce w topolach
 wracaj¹ nasze ptaki:
Skowronki, wilgi, szpaki,
przepiórki i jaskó³ki,
dudki, pliszki, jerzyki,
czajki, drozdy, kuku³ki,
cyranki i strzy¿yki,
¿urawie, kormorany,
perkozy, b¹ki, tracze,
czaple, kanie, bociany,
lelki, pieg¿e, derkacze
Fruwaj¹ nam beztrosko.
Na skrzyd³ach wznosz¹ b³êkit.
Nasyca siê ich piosenk¹
przyroda a¿ do g³êbi.
I tyle jest powitañ,
co dzieñ, radosnych, mi³ych!
S³onecznie g³óg rozkwita,
bo ptaki znów wróci³y.
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P

rze¿uwanie

Gdy siê lipcowy dzieñ rozpo³udni³,
krowy pok³ad³y siê ko³o Rudni1.
Znane to w kraju s¹ prze¿uwacze.
Traw¹ wypcha³y ¿o³¹dki ¿wacze.
Teraz prze¿uwaæ trzeba ten pokarm.
Musi byæ ka¿da gêba szeroka.
¯uchwy na lewo! ¯uchwy na prawo!
Smakuje lina zmieszana z traw¹.
Teraz niech cisza panuje wokó³!
W czas prze¿uwania potrzebny spokój.
 Precz muchy, b¹ki, komarów mrowie!
Chcecie siê napiæ smacznej krwi krowiej?
Nie wolno, b³onko-skrzyd³a ho³oto!
Precz ku biebrzañskim, torfowym b³otom!
Wiedzcie, gdy cierpi¹ te prze¿uwacze,
to razem z nimi poeta p³acze.
Dajê ci s³owo, podlaska krowo,
¿e choæ ciê Pan Bóg stworzy³ niemow¹,
rozumiem twoje pomrukiwanie.
Kiedy Bóg Ojciec powierzy³ tobie,
gdy Syn siê rodzi³ noc¹ na sianie
s³u¿bê w stajence z os³em przy ¿³obie.
Prze¿uwaj w ciszy i chwal swoj¹ Rudniê!
Prze¿uwa z tob¹ swe przedpo³udnie
dzieñ zab³udowski  d³ugi, lipcowy.
Le¿y na trawie obok twej g³owy.

1

rzeczka na Bia³ostocczynie
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R

ozmowa z krow¹

Raz wieczorem w Zab³udowie1
rozbola³o serce krowie.
T³ucze siê w niej i ko³acze.
 Jestem starym prze¿uwaczem,
st¹d ta boleæ!  rzek³a krowa.
Piecze mnie nad mostkiem, piecze,
jakby kto mnie przebiæ mieczem
chcia³, lub w poprzek przepi³owaæ.
Jan2 lekarzem by³ od zwierz¹t.
Do tej pory ludzie wierz¹,
¿e zdolnoci mia³ tak wiele
do leczenia ju¿ od dziecka,
jak ten Chiron w koñskim ciele,
co go s³awi ludnoæ grecka.
Posz³a krowa do lekarza.
Rzek³ pan doktor:  To siê zdarza,
¿e serduszko krowê boli,
gdy siê naje mimo woli
gwodzi z sieczk¹ albo sianem.
Rzek³a krowa:  Nies³ychanie,
¿ebym by³a taka g³upia!
Jêzyk by mi w mig os³upia³,
gdyby poczu³ gwód, lub kamyk,
jak siê wkrad³ do ustnej jamy.
Rzek³ pan doktor:  Koñ i owca
(choæby ta spod Ciechanowca)
maj¹ wargi tak ruchliwe,
¿e niczego zjeæ z ¿eliwem
nie przydarza siê im nigdy.

1
2

Wiêc nie czyni¹ sercu krzywdy.
No, a pani, pani krowo,
zjadasz pokarm odruchowo,
nierozwa¿nie bez namys³u,
bo ci brak jednego zmys³u
wyczuwania w ustnej jamie,
co jest obce w twym pokarmie.
Rzek³a krowa:  Dziwne rzeczy!
Lecz nie mogê ci zaprzeczyæ.
Ty jest doktor i masz racjê!
Ja prostaczka, lecz twój pacjent.
Czy ten gwód mi wyj¹æ mo¿esz,
czy pomo¿esz mi, doktorze?
Rzek³ pan doktor.  Gwód do serca
pcha siê jak ten zbój morderca,
przebijaj¹c wszystko srodze,
co przeszkadza mu na drodze.
Trwaj w nadziei, nie traæ ducha!
Jutro zajrzê ci do brzucha.
Bez zamêtu i rwetesu,
przy pomocy, spójrz, magnesu,
wyci¹gniemy to ¿elastwo.
Potem bêdzie za lekarstwo
smaczna zupa, w której krupa2
leczy wietnie, gdy kto chory.
Teraz wracaj do obory!
Spójrz, pacjentów czeka kupa!
Raz wieczorem w Zab³udowie
rozbola³o serce krowie.
Lecz nadziejê mia³o s³odk¹,
któr¹ da³ mu Jan2  pan doktor.

miasteczko w Bia³ostockiem, w którym lekarzem powiatowym by³
Jan Krupa, a wójtem Jan Leoñczuk  obaj poeci
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W Biuletynie od kilku numerów drukujemy z ogromn¹ satysfakcj¹ wiersze
prof. dr hab. Franciszka Kobryñczuka. Poza dzia³alnoci¹ zawodow¹
F. Kobryñczuk od prawie 50 lat uprawia bardzo owocnie twórczoæ literack¹
(jest cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich)  pisz¹ w referacie Motywy przyrodnicze w poezji Franciszka Kobryñczuka Henryk Kobryñ i Aleksandra Nowicka wyg³oszonym podczas Sesji Naukowej Wybitni lekarze weterynarii na
przestrzeni dziejów w wiecie i w Polsce, która odby³a siê w 2003 r. w Kobyla
Górze (Wielkopolska).
I cytuje dalej: Jest m. in. autorem kilkuset wierszy, kilkudziesiêciu tomików poezji i opowiadañ, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci. Pisanie
dla nich, wbrew pozorom, nie jest sztuka ³atw¹. Wymaga ono dobrej znajomoci psychiki odbiorców i ich zdolnoci poznawania otaczaj¹cych zjawisk.
F. Kobryñczuk doskonale sobie z tym radzi, a jego twórczoæ zyska³a uznanie
krytyki literackiej. W swoim dorobku ma równie¿ wiele pozycji adresowanych
do doros³ych. Wród nich na uwagê zas³uguj¹ wiersze satyryczne i erotyki.
Warto równie¿ nadmieniæ, ¿e wielu jego kolegów i przyjació³ ma swoje
epitafia autorstwa F. Kobryñczuka / /. Motywem przewodnim wielu
z nich s¹ sprawy zwi¹zane z zawodem lekarza weterynarii. I na zakoñczenie
cytuj¹ bohatera swojego referatu: Co mi zosta³o z dzieciñstwa i zachowa³o
siê w mojej pamiêci? Rzeka Bug, nad któr¹ le¿y moja wioska, piêknie ubarwione ³¹ki nadbu¿añskie ze swymi stawami, stary sosnowy las i te przeliczne podlaskie pola. Ciê¿ko mi by³o rozstaæ siê z tym wszystkim i staæ siê mieszczuchem.
Dlatego te¿  wyjechawszy na studia do Warszawy  postanowi³em skromnym,
poetyckim rodkiem wyrazu wielbiæ przyrodê ojczyst¹.
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Agnieszka Bylewska

WIERSZE

Z

a nami pola

Za nami pola bielej¹cych ró¿
Kaskady barw i ma³y motyl
Za nami wszystko co umar³o ju¿
Za nami s³owa moje i powroty

A

fryka

Rozpostar³a skrzyd³a swoje Afryka
Uwodzi ciê jej lekki zmierzch
Patrzysz w jej oczy z niepokojem
Gdy ryczy dumnie niczym lew

Tam, gdzie zgubi³e swoje serce
To nie cierpienie, choæ brakuje tchu
Tam, gdzie kupi³e lepsze sny
I nie udrêka, choæ tyle têsknoty
Z czerwieni¹ chmur horyzont blednie
Za ka¿d¹ chwilê darowan¹ znów
I wolnym krokiem zmierza wit
Zatañczê z tob¹ na bia³ym ob³oku
Zaklête w kwiatach poca³unki
Dzieñ siê rozpala niczym r¹czy koñ
W woalu nieba zew twej krwi
Potrz¹sa grzyw¹ w szalonym galopie
To twoj¹ si³¹ taka piêkna
W twoim spojrzeniu i w dotyku r¹k
Unosisz j¹ i krzyczysz ¿yj.
Niby ju¿ ganie, a za chwilê sp³onie.
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B

êdê

I

le jest

Bêdê gdzie tam, gdzie moje serce
Gdzie lustra druga strona lni
Bêdê, gdzie ob³ok goni têczê
Gdzie mrok ma zapach pól i mg³y

?

Ile jest jadu w cz³owieku
Czy to nie prosta odpowied
Ile masz jadu, gdy zechcesz
Mniej, mo¿e wiêcej od kobry

Pod firmamentem moje myli
L¿ejsze od marzeñ, l¿ejsze ni¿
A ty w nich b¹d i ty siê przynij
I ³ud mnie ile tylko si³

Ju¿ zieleniej¹ w kr¹g ³¹ki
I s³oñce twarze rumieni
Lecz nie dla ciebie te wiosny
Bo ty wci¹¿ biegniesz i gonisz
I chocia¿ czujesz, ¿e kiedy
Dopadnie ciê to, co cigasz
Zap³atê swoj¹ odbierzesz
I nawet reszty nie wydasz

M

ówisz mi

Piêkna, ach piêkna powtarzasz i to tyle s³ów
Mówisz, ¿e wiat w moich rêkach, a¿ poczu³am to znowu
Wybuja³e pola rozlane w bieli traw, ciszy zbó¿
Biel sponad mg³y, nocy biegun, szron ocala³y ze snu
Mówisz mi ko³ysz mnie, ko³ysz i g³owê tul moj¹ do snu
wiat³a zapal w mej g³owie, a w sercu ¿agwie gor¹ce
A ja wcale nie wiem, czy to ogieñ we mnie, mo¿e mróz
Jeste tu, choæ ju¿ ranek biegnie ponaglony s³oñcem
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I.
MISTRZOSTWA POLSKI S£U¯BY WETERYNARYJNEJ
W STRZELECTWIE MYLIWSKIM
Wielkopolska Izba Lekarsko  Weterynaryjna organizuje Mistrzostwa Polski S³u¿by Weterynaryjnej w Strzelectwie Myliwskim w dniu 05.06.2011 roku,
na strzelnicy w Koninie.
Uwaga Myliwi!!!
Zg³oszenia proszê kierowaæ na adres Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, 60-166 Poznañ
Telefon  61 8689703
e-mail  biuro@wilwet.pl
lub do Tomasza Porwana: Tel. 63 26 82 076, 601 58 14 12
e-mail: tomaszporwan@o2.pl
Ze wzglêdów organizacyjnych ostateczn¹ dat¹ zg³oszenia jest 04.05.2011 roku.
Darz Bór, Tomasz Porwan
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WSPOMNIENIE O LEK. WET. JANUSZU KOWALSKIM
Dnia 1 marca 2011 roku na cmentarzu w Nowym Tomylu po¿egnalimy
.P. lek. wet. Janusza Kowalskiego. Urodzi³ siê 3 grudnia 1927 roku w Konarzewie pod Poznaniem, gdzie Jego ojciec by³ zarz¹dca maj¹tku. Dyplom lekarza weterynarii uzyska³ na Wy¿szej Szkole Rolniczej we Wroc³awiu, gdzie
w 1953 roku ukoñczy³ studia weterynaryjne. Pierwsz¹ pracê podj¹³ w PZLZ
w Szczecinku, a nastêpnie w Powiatowym Zak³adzie Weterynarii w Czaplinku. Od 1967 roku zwi¹zany by³ z Nowym Tomylem pocz¹tkowo jako powiatowy epizootiolog, a nastêpnie Powiatowy Lekarz Weterynarii. Od 1975 roku
do przejcia na emeryturê w 1993 roku by³ kierownikiem Terenowego Oddzia³u W.Z. Wet. w Nowym Tomylu. Podczas swojej pracy zawodowej i kierowniczej charakteryzowa³ siê wielka pracowitoci¹, intuicj¹ zawodow¹ i inicjatyw¹ administracyjn¹. Doprowadzi³ do powstania wielu obiektów weterynaryjnych, m. innymi PZLZ w Ptaszkowie, Kamieñcu i Lwówku. Jego pasj¹ by³o
³owiectwo. By³ niezwykle etycznym myliwym. Przez 6 lat pe³ni³ obowi¹zki
Prezesa Ko³a £owieckiego Wycinek w Nowym Tomylu.
Za swoja pracê i zas³ugi uhonorowany zosta³ wieloma odznaczeniami resortowymi, ³owieckimi i pañstwowymi, w tym: Srebrnym i Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi.
By³ cz³owiekiem otwarty i bardzo kole¿eñskim, zw³aszcza dla m³odszych
lekarzy weterynarii, których w wielu przypadkach wprowadza³ do zawodu s³u¿¹c im rad¹ i swoim bogatym dowiadczeniem.
W zimowej scenerii, w zadumie, przy smutnej melodii sygna³u myliwskiego po¿egnania, koledzy, przyjaciele, myliwi i byli wspó³pracownicy oddali
Czeæ Zmar³emu .P. Januszowi Kowalskiemu.
Pani Miros³awie Kowalskiej, Pani Joannie Przewonej  córce oraz
ca³ej rodzinie z³o¿yli szczere i g³êbokie wyrazy wspó³czucia i zapewnienia
o pamiêci.
Lek.wet. Jan Klimas
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WSPOMNIENIE O .P. JÓZEFIE ZABIEGALE
W czerwcu 2010 r. po¿egnalimy lekarza weterynarii Józefa Zabiega³ê,
który ca³e swoje pracowite ¿ycie powiêci³ ochronie zdrowia publicznego poprzez badanie zwierz¹t rzenych i miêsa oraz nadzór nad produkcj¹ ¿ywnoci
pochodzenia zwierzêcego.
.P. Józef Zabiega³a urodzi³ siê w rodzinie rolniczej 27 kwietnia 1931 roku,
w Kraszewicach powiat Wieluñski. Edukacjê na poziomie podstawowym przerwa³a mu wojna i okupacja niemiecka. Jednak po wyzwoleniu szybko ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i od 1947 roku uczêszcza³ do Gimnazjum i Liceum
im. Tadeusza Kociuszki w Kaliszu, a od 1950 roku do I Gimnazjum i Liceum
im. Adama Asnyka, gdzie w 1952 roku zda³ egzamin dojrza³oci. Tego samego
roku zda³ pomylnie egzaminy na Wydzia³ Weterynaryjny Wy¿szej Szko³y
Rolniczej we Wroc³awiu, który ukoñczy³ w 1958 roku zdobywaj¹c tytu³ lekarza weterynarii.
Wstêpny sta¿ lecznicowy odby³ w Stawiszynie, a rzeniany i laboratoryjny
w Wojewódzkim Zak³adzie Weterynarii w Poznaniu. Pierwsza praca to skierowanie do PZLZ Brudzew gdzie w pionierskich warunkach leczy³ zwierzêta
 doje¿d¿aj¹c furmankami, na rowerze czy motorze, niezale¿nie od aury i pory
roku. W tych ciê¿kich warunkach nabawi³ siê choroby zawodowej wiêc chêtnie skorzysta³ z mo¿liwoci przejcia w 1961 roku do Nadzoru Sanitarno-Weterynaryjnego przy Zak³adach Miêsnych w Kaliszu. Z chwil¹ powo³ania
WZWet w Kaliszu, P Józef Zabiega³a zosta³ mianowany zastêp-c¹ dyrektora
ds. nadzoru sanitarno-weterynaryjnego a nastêpnie Wojewódzkim Weterynaryjnym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu. Powstaj¹ce masowo w latach 80 i 90
prywatne zak³ady ubojowe i przetwórcze znalaz³y w .P. Józefie wyrozumia³ego i kompetentnego kontrolera i doradcê, który nawet negatywne decyzje potrafi³ w³aciwie uzasadniæ i zmobilizowaæ podmioty do poprawy. By³ nauczycielem i wzorem dla ca³ego pokolenia weterynaryjnych higienistów, którzy do
dzi wspominaj¹ jego trafne rady i metody pracy. Prze³o¿eni równie¿ docenili
fachowoæ i zaanga¿owanie P Józefa Zabiega³y nagradzaj¹c go odznaczeniami pañstwowymi m.in. Srebrny Krzy¿ Zas³ugi w 1978r i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1989 roku oraz odznaczeniami resortowymi
tj. Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa w 1977 r. i Z³ota Honorowa Odznaka Zrzeszenia Lekarzy i Techników w 1991 r.
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.P. Józef Zabiega³a zarazi³ pasj¹ weterynaryjn¹ swego syna i by³ dumny,
¿e odnalaz³ siê on w tym jak¿e piêknym i spo³ecznie u¿ytecznym zawodzie. Po
czterdziestu latach pracy zawodowej w 1998 roku, .P. Józef przeszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê, jednak do dzi pozosta³ ¿ywy w pamiêci przyjació³ oraz
kole¿anek i kolegów, którzy tak licznie przybyli, aby go po¿egnaæ i wesprzeæ
modlitewnie jego wêdrówkê do domu Ojca. .P. Józef by³ wzorem pracowitoci, kompetencji i zaanga¿owania godnym naladowania.
Jacek Sonicki
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