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których celem, oprócz rywalizacji sportowych, była
integracja samorządu lekarsko-weterynaryjnego.
Podobny cel przyświecał współorganizacji otwarcia nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Świnoujściu (2010) oraz w Wałczu, co dodatkowo było połączone ze szkoleniami.
Reasumując, z roku na rok przybywa zadań dla
działań samorządu, początkowo były to sprawy
związane z przyznawaniem prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii, stwierdzenia utraty
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
po wpisy do rejestru członków i skreślenia z tego
rejestru, opiniowania na stanowiska powiatowych
lekarzy weterynarii i ich zastępców, umorzenia
składek członkowskich. Po wejściu w życie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt zaczęto prowadzić ewidencję zakładów leczniczych dla
zwierząt, jak również, w ramach sprawowanego
nadzoru, kontrolę zakładów leczniczych dla zwierząt, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 998/2003/WE i uchwała Krajowej Rady
nr 105/2005/2003 wprowadziły obowiązek prowadzenia rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych
do wydawania paszportów. Zachodniopomorska
Izba Lekarsko-Weterynaryjna na potrzeby własne
wprowadziła system SOWET, umożlwiający on-line wprowadzanie danych o wydanych paszportach

do systemu informatycznego i uniemożliwiający wprowadzanie błędnych danych. Dzięki temu
programowi Izba Zachodniopomorska jako jedyna w Polsce była w stanie w ciągu jednego dnia
zweryfikować i zewidencjonować liczbę wszystkich paszportów wydanych przez lekarzy weterynarii z terenu jej właściwości. Nasz program stał
się zaczynem do utworzenia ogólnopolskiego systemu informatycznego prowadzonego przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Zachodniopomorska
Izba Lekarsko-Weterynaryjna w 2016 r. przeniosła swoją siedzibę do 150 metrowego lokalu położonego w centrum Szczecina, na ulicy Wielkopolskiej 32. To owoc 6-letnich działań Rady i wynik
kilku procesów sądowych.
Lata działalności samorządu to przede wszystkim działanie w interesie publicznym, obrona wartości i uprawnień należnych zawodowi lekarza weterynarii, dbanie o dobro publiczne zawodu i ciągły
dialog z decydentami. Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, pomimo niewielkiej liczby
członków, wniosła na przestrzeni ostatnich 25 lat
znaczący wkład w rozwój samorządu.
Lek. wet. Marek Stanisław Kubica

25 lat Warszawskiej Izby Lekarsko‑Weterynaryjnej

I

zba Warszawska w chwili powstania naszego samorządu utworzona została na terenie sześciu
ówczesnych województw – stołecznego i sąsiadujących z nim: ciechanowskiego, ostrołęckiego, siedleckiego, radomskiego i płockiego. Po reformie administracyjnej w 1999 r. do województwa mazowieckiego dołączono region żyrardowski (należący
wcześniej do województwa skierniewickiego i Izby
Łódzkiej) oraz dokonano niewielkich korekt granic
pozostałych województw ościennych. Obecnie obszar działania Izby obejmuje ponad 35 500 km (co
stanowi około 11,5% powierzchni Polski) i podzielony jest na 37 powiatów. Województwo zamieszkuje około 5,5 mln osób. Znajduje się tu większość
instytucji centralnych – ministerstwa, Sejm i Senat,
Główny Inspektorat Weterynarii, co ma oczywisty
wpływ na zaangażowanie członków Izby Warszawskiej w reprezentowanie samorządu wobec władz
państwowych.
Od początku działania Izba związana jest z warszawskim Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej.
Siedziba biura Izby mieściła się początkowo przy
ulicy Grochowskiej 272, a po przeniesieniu całości Wydziału do Ursynowa – w budynku 24 kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
przy ulicy Nowoursynowskiej. Zjazdy Izby i inne
uroczystości samorządowe odbywają się w reprezentacyjnych aulach uczelni. Wielu szkoleniom
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organizowanym przez samorząd służą pomieszczenia dydaktyczne Wydziału.
Pierwszym prezesem Rady Izby Warszawskiej
wybrany został Janusz Jędruch, a po jego rezygnacji funkcję tę pełnił Cezariusz Hułas. W trzeciej
i czwartej kadencji prezesem był Tadeusz Jakubowski, a w piątej i szóstej Krzysztof Anusz. Dzięki lokalizacji biura większość absolwentów, bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu ukończenia

Akcja protestacyjna na ulicach
Warszawy, kwiecień 2007 r.
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Prezydium Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej
w Stałym Przedstawicielstwie RP
przy Unii Europejskiej w Brukseli,
listopad 2005 r.: Andrzej Moskal,
Krzysztof Matras, Tomasz
Pięknik, Jerzy Smogorzewski,
Wacław Czaja, Włodzimierz
Przewoski, Mirosław Tomaszewski,
Marek Mastalerek, Piotr Skrzypczak,
ambasador Jerzy Drożdż,
Jacek Krzemiński (red. ŻW)
Piotr Kuś, Zdzisław Jabłoński,
Jacek Łukaszewicz, Jan Dorobek,
Julian Kruszyński

studiów, wstępuje do znanej już sobie organizacji
samorządowej. Tradycją jest wręczanie dyplomów
prawa wykonywania zawodu w grudniu, podczas
uroczystych dorocznych świąteczno-noworocznych spotkań integracyjnych, będących okazją
do zawarcia znajomości i przyjaźni ze starszymi
kolegami, a także korzystania z ich zawodowych
doświadczeń.
Władze Izby dużą uwagę poświęcają sytuacji
materialnej jej członków. Niemal podczas każdego
posiedzenia Rady rozpatrywane są wnioski o pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej lub dotkniętych zdarzeniami losowymi. Prężnie działa koło emerytów. Wszyscy opłacający składki członkowie Izby objęci są ubezpieczeniem zbiorowym na preferencyjnych warunkach.

Władze Izby Warszawskiej, 2009 r. Od lewej, pierwszy rząd: Andrzej Karkoszka, Marek Mastalerek,
Zofia Piotrowska, Krzysztof Anusz, Tadeusz Jakubowski, Wiesław Łada, Maciej Klockiewicz;
drugi rząd: Czesław Żurawski, Paweł Jakubczak, Paweł Ostrach, Paweł Kita, Tomasz Chodkowski,
Robert Wyszomirski, Józef Białowąs, Marek Radzikowski; trzeci rząd: Krzysztof Półtorak, Marek Sankiewicz,
Edmund Matey, Jacek Gruszczyński, Julisz Gorzkoś, Stanisław Tęsiorowski, Bogdan Latko, Marian Ruszczyński
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Do najważniejszych sukcesów osiągniętych
z wiodącym udziałem członków Izby Warszawskiej należy zaliczyć zmianę zasad opłacania i wynagradzania za czynności wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii, „uwolnienie” systemu szczepień profilaktycznych przeciw
wściekliźnie i powierzenie lekarzom weterynarii
wyłącznego prawa wydawania paszportów dla
zwierząt towarzyszących. To wszystko pozwoliło na rozszerzenie katalogu działalności lekarzy
wolnej praktyki i poprawę rentowności prowadzonych przez nich zakładów leczniczych dla zwierząt. Należy tu podkreślić szczególne zaangażowanie Tadeusza Jakubowskiego i Dariusza Góry
w doprowadzenie do tych korzystnych dla lekarzy wolnej praktyki zmian.
Również wszystkie demonstracje i akcje protestacyjne związane z dążeniami do poprawy sytuacji materialnej w Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy wykonujących czynności z wyznaczenia budziły
zainteresowanie i reakcje władz państwowych dzięki licznemu udziałowi członków Izby Warszawskiej
oraz studentów warszawskiego Wydziału.
Dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej i prowadzenia dialogu z organizacjami Unii Europejskiej możliwy był dzięki aktywnemu zaangażowaniu członka Izby Warszawskiej Jana Prandoty,
wieloletniego radcy-ministra w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Z jego inicjatywy już w listopadzie 2005 r. prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej miało okazję złożyć wizytę w Parlamencie Europejskim i zapoznać się z unijną administracją. Obecnie
przedstawicielką naszego zawodu w Przedstawicielstwie jest Anna Kowalska-Klockiewicz (również członkini Izby Warszawskiej).
Od początku swojego istnienia Izba przykłada
dużą wagę do kształcenia ustawicznego. Z inicjatywy prezesa Krzysztofa Anusza opracowano i wdrożono system dobrowolnego kształcenia, cieszący
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się dużą popularnością w środowisku i pozwalający na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
We współpracy z Izbą prowadzone są na warszawskim Wydziale szkolenia specjalistyczne – w bardziej popularnych specjalizacjach osiągające już
kilkanaście edycji.
Dokonania Izby Warszawskiej w pierwszym
dwudziestoleciu istnienia samorządu zostały przedstawione w albumowym jubileuszowym wydawnictwie pod redakcją Jacka Krzemińskiego (członka Izby Warszawskiej). W tym opracowaniu skupiamy się więc głównie na działalności w dwóch
ostatnich kadencjach.
W piątej kadencji władz samorządu, od 2009 r.,
Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
pracowała w składzie: prezes – Krzysztof Anusz,
wiceprezesi – Bogdan Latko (rejon ciechanowski),
Józef Białowąs (rejon ostrołęcki), Wiesław Łada (rejon płocki), Marek Mastalerek (rejon radomski),
Zofia Piotrowska (rejon siedlecki), Maciej Klockiewicz (Warszawa), skarbnik Tomasz Chodkowski,
sekretarz – Paweł Kita, członkowie – Juliusz Gorzkoś, Jacek Gruszczyński, Paweł Jakubczak, Tadeusz
Jakubowski, Andrzej Karkoszka, Edmund Matey,
Witold Jodko-Narkiewicz, Paweł Ostrach, Marek
Radzikowski, Marek Sankiewicz, Robert Wyszomirski, Czesław Żurawski. Ze względu na obszar
działania i liczebność członków Izby – co wiąże się
z liczbą i zróżnicowaniem problemów do rozwiązywania – przyjęto, że byłe województwa są reprezentowane przez wiceprezesów, przedstawiających
istniejące tam problemy na forum rady.
Na terenie działania Izby Warszawskiej w 2009 r.
prowadziły działalność 1120 zakłady lecznicze dla
zwierząt, w tym 914 gabinety, 345 przychodnie,
58 lecznice, 17 klinik i 11 laboratoriów.
Od maja 2009 do kwietnia 2013 r. wśród 570 lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania
paszportów rozdystrybuowano łącznie przeszło
22 300 druków, co oznacza istotny udział tej działalności w budżetach zakładów leczniczych dla
zwierząt. W 2009 r. do Izby Warszawskiej należało około 2800 członków.
W celu unikania nierzetelnej konkurencji i dumpingu, np. przy szczepieniach profilaktycznych
i uczestnictwie w przetargach na świadczenie usług
w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami
bezdomnymi i wolno żyjącymi, doprowadzono do
utworzenia, zwłaszcza na terenie Warszawy, nieformalnych „konsorcjów”, zapewniających współpracę w zakresie świadczenia tych usług i ich wysokie
standardy, zgodne ze sztuką lekarską.
Dzięki staraniom władz Izby uzyskano dofinansowanie projektu „Sukces w weterynarii” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Społeczny. Projekt obejmował warsztaty, wykłady, prezentacje, pracę indywidualną i w grupach, które
miały na celu zwiększenie skuteczności działań
lekarzy weterynarii województwa mazowieckiego
w wykonywanym zawodzie oraz wzrost współpracy w środowisku zawodowym. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z zakresu kompetencji społecznych (asertywność, stres i motywacja,
efektywna komunikacja z klientem jako narzędzie
współpracy i sprzedaży, autoprezentacja, trudny
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klient, czyli zysk mimo przeszkód, konsultacje
z prawnikiem), prowadzenia działalności gospodarczej (strategia firmy, marketing i marka firmy,
zarządzanie zespołem i optymalizacja czasu pracy) oraz szkolenia komputerowe.
Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna była
organizatorem szeregu innych szkoleń, m.in. warsztatów z zakresu szczegółowej rentgenodiagnostyki psów i kotów, Światowego Kongresu Studentów

Uczestnicy warsztatów w ramach
projektu „Sukces w weterynarii”
w Konstancinie-Jeziornie

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy,
2013 r. w Auli Kryształowej SGGW
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Wyjazdowe posiedzenie Rady Izby Warszawskiej w stadzie ogierów w Łącku. 2010 r.
Od lewej, pierwszy rząd: Andrzej Karkoszka, Krzysztof Anusz, Tadeusz Jakubowski, Hanna Szczerska (biuro
Izby), Jadwiga Wałdykowska (księgowa), Jacek Gruszczyński, Józef Białowąs, Czesław Żurawski,
Anna Kowalska, Paweł Ostrach; drugi rząd: Paweł Kita, Zofia Piotrowska, Marek Sankiewicz,
Maciej Klockiewicz; trzeci rząd: Michał Olszewski, Bartosz Kaźmierczak

Weterynarii IVSA w Polsce (Warszawa, 17 lipca 2009 r.), Międzynarodowych Konferencji Hipiatrycznych.
W ramach pomocy międzynarodowej rozpoczęto współpracę z Instytutem Weterynarii w Tanzanii, w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
W szóstej kadencji Rada Izby Warszawskiej pracuje w składzie: prezes – Krzysztof Anusz, wiceprezesi – Bogdan Latko (rejon ciechanowski), Edmund Matey (rejon ostrołęcki), Marek Sankiewicz
(rejon płocki), Andrzej Karkoszka (rejon radomski), Anna Boczoń-Borkowska (rejon siedlecki),
Zbigniew Jarocki (Warszawa), Marek Radzikowski (Warszawa-Zachód), skarbnik – Marek Mastalerek, sekretarz – Maciej Klockiewicz, członkowie – Józef Białowąs, Cezary Bogusz, Jerzy Chodkowski, Mariusz Dobosz, Juliusz Gorzkoś, Jacek
Gruszczyński, Anna Grzybicka, Paweł Jakubczak,
Wiesław Łada, Paweł Ostrach, Beata Tomanek.
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej
jest Stanisław Tęsiorowski, a jego zastępcami –
Radosław Maszkiewicz, Michał Olszewski, Alicja Pietrzak, Małgorzata Sobczak-Filipiak, Maciej
Wierzchoń, Lucjan Witkowski i Anna Zawadzka.
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W skład Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego wchodzą: Ludomir Bętkowski (przewodniczący) oraz
Piotr Bielawski, Stanisław Jaroszyński, Andrzej Koryś, Przemysław Laudański, Monika Pałyszka, Tomasz Szydłowski i Anna Staszewska. Komisję Rewizyjną stanowią: Krzysztof Półtorak (przewodniczący), Michał Ceregrzyn i Grzegorz Towstyga.
Rada nawiązała bliską współpracę z Fundacją
Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego PANDA, z którą wspólnie organizuje zajęcia
dydaktyczne i imprezy rozwijające świadomość
ekologiczną u różnych grup wiekowych oraz zajęcia zooterapeutyczne dla dzieci chorych i zaniedbanych socjalnie. We współpracy z dyrektorem dr. Andrzejem Kruszewiczem i kierującą
ośrodkiem CITES dr Agnieszką Czujkowską organizowane są warsztaty dotyczące dobrostanu
i właściwej profilaktyki u zwierząt nieudomowionych. Raz w roku odbywa się na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego otwarte posiedzenie Rady, na które lekarze weterynarii są zapraszani wraz z rodzinami. Dla nich organizowany
jest specjalny program towarzyszący, pozwalający poznać ogród zoologiczny w sposób niedostępny dla wszystkich zwiedzających. Organizowane są też posiedzenia wyjazdowe, pozwalające
członkom Rady na bezpośrednie zapoznanie się
ze specyficzną problematyką weterynaryjną różnych rejonów województwa.
Władze Izby starają się dbać o tradycję i historię zawodu. Z inicjatywy koła emerytów,
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prowadzonego przez Józefa Gajdka, w zabytkowym budynku przy ul. Grochowskiej 272, zajmowanym obecnie przez orkiestrę Sinfonia Varsovia umieszczono tablicę dokumentującą historię
tego obiektu, wybudowanego w 1903 r. specjalnie
dla potrzeb ówczesnego Instytutu Weterynaryjnego. Na terenie obiektu ponownie posadowiono figurkę Matki Boskiej Zwycięskiej, której oryginał przeniesiono wraz z Wydziałem do ursynowskiego kampusu.
Staraniem Jacka Gruszczyńskiego i pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Płocku ufundowano i umieszczono na frontonie budynku Inspektoratu tablicę poświęconą pamięci profesora Władysława Lutyńskiego.
Tradycyjne związki zawodu lekarza weterynarii z kawalerią od kilkunastu lat upamiętniane są
współudziałem Izby w Mistrzostwach Polski Formacji Kawaleryjskich w Ossowie, rekonstrukcji
epizodów Bitwy Warszawskiej. Delegacja samorządu ze sztandarem uczestniczy w uroczystości
patriotycznej z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych. Nad bezpieczeństwem
koni biorących udział w rekonstrukcji czuwa wydelegowany przez Izbę dyżurny lekarz weterynarii. W podobnej inscenizacji, przypominającej
obronę Płocka podczas wojny polsko‑bolszewickiej 1920 r., bierze udział lek. wet. Tomasz Szydłowski, członek Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Izby Warszawskiej.
Od kilku lat jesienią na warszawskim Służewcu odbywa się gonitwa pod patronatem prezesa Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Ufundowana przez Izbę derka z logotypem Izby
Warszawskiej dla zwycięskiego konia, nagrody dla
dżokeja, trenera i hodowcy oraz wygłaszana przez
spikera informacja o działalności samorządu lekarzy weterynarii dobrze służy promocji naszego zawodu w świadomości społecznej.
Izba współorganizuje imprezy sportowe i integracyjne z udziałem lekarzy weterynarii, a także
przedsięwzięcia organizowane wspólnie z innymi
samorządami zawodowymi Mazowsza. Z inicjatywy Marka Radzikowskiego, powiatowego lekarza weterynarii w Żyrardowie, członka Rady Krajowej, w 2014 r. w Suchodole odbyły się Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii W Strzelectwie
Sportowym, każdego roku organizowane przez
inną izbę okręgową.
Izba promuje pozazawodową działalność lekarzy weterynarii. Niemal corocznie wydawane są
książkowe opracowania historyczne, wspomnieniowe i tomiki wierszy. Organizowanym przez
Izbę imprezom często towarzyszą wystawy prac
malarskich, rzeźbiarskich lub fotograficznych lekarzy weterynarii nie tylko z Izby Warszawskiej.
W 2014. w siedzibie Przedstawicielstwa Unii
Europejskiej w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca doświadczeń i sukcesów związanych z dziesięcioletnią obecnością polskiej weterynarii w Unii.
Do priorytetowych zadań władze Izby zaliczają stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, warsztatach
i konferencjach. Pozwala to na utrzymywanie
najwyższych standardów wykonywania zawodu
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i konkurencje poprzez jakość, a nie dumping cenowy. Drugie zadanie, zaliczane do najważniejszych, to poszukiwanie nowych źródeł zarobkowania dla lekarzy weterynarii. Do takich należy
doradztwo w zakresie dobrostanu zwierząt, na
który coraz większy nacisk kładzie się w światowej hodowli zwierząt.
Dzięki zaangażowaniu Anny Kowalskiej-Klockiewicz i Macieja Klockiewicza w 2014 r. organizowano w Polsce warsztaty poświęcone temu zagadnieniu, sfinansowane przez instytucje unijne.
Warsztaty, pod patronatem Rady Krajowej, przeprowadzono wysiłkiem wielu lekarzy weterynarii, głównie z Izby Warszawskiej. Zajęcia odbywały się w SGGW oraz na fermach hodowlanych
w powiecie płockim i w płockim zoo. Organizacja
i efekty warsztatów zostały bardzo wysoko ocenione przez przedstawicieli DG SANCO.
Nasze doświadczenia zawodowe przekazujemy innym, dysponującym mniejszym potencjałem. Rozpoczęta wcześniej współpraca z Tanzanią kontynuowana jest także w tej kadencji.
W ramach działań Fundacji Nauka dla Rozwoju dr Maciej Klockiewicz (sekretarz Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej) i dr Justyna Bartosik (adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii), realizując współfinansowany
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt
nr 58/2015 Polskiej Pomocy Rozwojowej (znany
w świecie jako Polish Aid Program), uczestniczyli
w organizacji laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych w czterech szkołach rolniczych w Tanzanii – Buhuri (Tanga), Kikulula (Karagwe), Mabuki (Mwanza) oraz Temeke (Dar-es-Salaam).
Szkoły należą do rządowej sieci szkół kształcących specjalistów – hodowców zwierząt gospodarskich Livestock Training Agency (LITA). Laboratoria wyposażono w sprowadzony z Polski
sprzęt laboratoryjny, przeznaczony do wykonywania podstawowych badań w kierunku rozpoznawania inwazji pasożytów jelitowych u zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Warszawska
Izba Lekarsko-Weterynaryjna wspomogła realizację projektu zakupem przewodników do analizy wyników badań parazytologicznych. W ramach projektu przeszkolono ponad 420 studentów i 33 nauczycieli szkół LITA. 3 grudnia 2015 r.
w uroczystym otwarciu laboratorium w kampusie
LITA Temeke uczestniczyli m.in.: stały sekretarz
w Ministerstwie Rozwoju Hodowli i Rybołówstwa
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Warsztaty dla lekarzy granicznych
poświęcone dobrostanowi zwierząt
w transporcie w warszawskim
ogrodzie zoologicznym

Tanzanii – dr Yohana Budeba; sekretarz Ambasady RP w Nairobi p. Sergiusz Wolski i żona konsula honorowego RP w Tanzanii – p. Grażyna T
 airo.
Taką działalność można ocenić jako najlepszą
promocję polskich lekarzy weterynarii w świecie.
Doroczne grudniowe spotkanie, połączone z wręczaniem dyplomów prawa zawodowego nowym członkom Izby, uświetnił koncert
podopiecznych fundacji „Latająca Akademia” –
dzieci autystycznych i z podobnymi problemami psychicznymi. Wśród uczestników tego miłego świąteczno-noworocznego spotkania była też
wiceminister rolnictwa Ewa Lech.
Od dwunastu lat Izba Warszawska aktywnie
uczestniczy w organizacji łódzkich targów weterynaryjnych VetMedica. Te doroczne spotkania,
zainicjowane w 2004 r. przez ówczesnego prezesa
Rady Izby Łódzkiej Krzysztofa Matrasa i kontynuowane przez Radę Izby Łódzkiej kierowanej przez
Mirosława Kacprzyka, stały się jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszego zawodu w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Od sześciu lat towarzyszy im międzynarodowy kongres
praktyki weterynaryjnej VetForum. Podczas uroczystego otwarcia wręczana jest statuetka Złotego Chirona, przyznawanego przez kapitułę najlepszemu popularyzatorowi współczesnej wiedzy
weterynaryjnej. W 2015 r. nagroda ta przyznana
została dr. hab. Krzysztofowi Anuszowi, profesorowi SGGW – prezesowi Rady Izby Warszawskiej
ze szczególnym wskazaniem na jego zaangażowanie w organizację i realizację dobrowolnego systemu kształcenia ustawicznego i uruchomienie podyplomowych studiów specjalizacyjnych z zakresu chorób zwierząt nieudomowionych. W 2016 r.
statuetkę przyznano prof. Romanowi Kołaczowi,
rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w uzasadnieniu podkreślano szczególne zaangażowanie profesora w popularyzowanie
zagadnień dobrostanu zwierząt. W uroczystości
uczestniczyli m.in.: prezes Krajowej Rady Jacek
Łukaszewicz, wiceminister rolnictwa Ewa Lech
i główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski. W ramach programu YoungVet studenci

oceniają jakość i tematykę wykładów oraz prezentacje na stoiskach targowych. Ich opinia jest bardzo ważna dla planowania kolejnych edycji konferencji. Duże zainteresowanie młodzieży łódzkimi
spotkaniami daje nie tylko satysfakcję organizatorów, ale dowodzi też, że młodzi lekarze weterynarii naprawdę starają się o zdobycie jak najlepszych kwalifikacji zawodowych.
W kwietniu 2016 r. z inicjatywy granicznej lekarz weterynarii na lotnisku Okęcie Marii J. Zaremby, we współpracy z dyrekcją warszawskiego
zoo i Fundacją PANDA, zorganizowano warsztaty i sympozjum poświęcone problematyce zwierząt nieudomowionych w transporcie, adresowane do lekarzy granicznych z całej Polski. Spotkanie zyskało bardzo dobrą ocenę uczestników. Na
wagę i znaczenie takich szkoleń dla pracowników
Inspekcji Weterynaryjnej zwracał uwagę uczestniczący w spotkaniu główny lekarz weterynarii
Włodzimierz Skorupski.
Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom komunikacji elektronicznej od lipca 2015 r.
Izba Warszawska utworzyła swój profil na Facebooku. Prezentowane są tam fotoreportaże z wydarzeń odbywających się z udziałem Izby, informacje o wydarzeniach planowanych, a także
drobne ogłoszenia nadsyłane przez lekarzy weterynarii. Do czerwca 2016 r. profil ten „polubiło” ponad 800 osób, co oznacza, że publikowane informacje z Izby docierają do nich natychmiast, kiedy tylko włączą komputer lub smartfon.
Profil ten odnajdowany jest coraz częściej przez
właścicieli naszych pacjentów. Niestety, często
są to skargi na niewłaściwe, ich zdaniem, postępowanie lekarskie. Musimy zdawać sobie sprawę, że w „zglobalizowanej wiosce” informacje
o nas stają się coraz bardziej publiczne. Również
te, które stają się przedmiotem zainteresowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej.
Tym bardziej trzeba dbać o jak najwyższe standardy swoich działań!
W roku jubileuszowym w Warszawskiej Izbie
Lekarsko-Weterynaryjnej jest zarejestrowanych
3486 lekarzy weterynarii. Na terenie województwa działa 1241 zakładów leczniczych. W okresie
od stycznia do maja 2016 r. lekarzom weterynarii wydano 3551 paszportów dla zwierząt towarzyszących. Działalność ta ma więc nadal istotne
znaczenie dla budżetu lekarzy wolnej praktyki.
Drugie ćwierćwiecze samorządu przynieść
może nowe problemy. Projektowane zmiany organizacji inspekcji zajmującej się bezpieczeństwem
żywności, ograniczenie bezpośredniego badania
zwierząt rzeźnych i mięsa w zakładach ubojowych,
spodziewane zmniejszenie udziału lekarzy weterynarii w tych działaniach budzą zrozumiałe obawy.
Wydaje się jednak, że nowe perspektywy i zmiany
zakresu aktywności dobrze wykształconych lekarzy weterynarii nie będą zagrożeniem dla naszego
zawodu, Izba Warszawska stara się dbać jak najlepiej o interesy swoich członków.
Jacek Krzemiński
Krzysztof Anusz
Bartosz Kaźmierczak
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