
 
  

III KONFERENCJA PT.: 

„USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT  

W ASPEKCIE PRACY LEKARZA WETERYNARII” 

Gdańsk, 5 listopada 2012 r. (poniedziałek) 

 

W ZAKŁADZIE HIGIENY WETERYNARYNARYJNEJ  

W GDAŃSKU - OLIWIE 

PRZY UL. KAPRÓW 10 

  

 
godz. 08:00 - 09:00  Rejestracja uczestników 

 
godz. 09:15   Otwarcie konferencji - powitanie gości 

dr n. wet. Włodzimierz Przewoski  
 
godz. 09:30 - 10:30 „Aktualne problemy dobrostanu zwierząt gospodarskich” 

prof. dr hab. Roman Kołacz - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego              
 we Wrocławiu 

 
godz. 10:30 - 10:55 „Praktyczne aspekty pracy lekarza weterynarii zatrudnionego                             

w schronisku dla bezdomnych zwierząt na przykładzie funkcjonowania 
schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk” w Gdańsku” 
lek. wet. Katarzyna Gąsiorowska - Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt 
„Promyk” 
 

godz. 10:55 - 11:15 „Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej w schronisku dla bezdomnych  
   zwierząt będącego w zarządzie publicznym”         

lek. wet. Piotr Jeliński - Powiatowy Lekarz Weterynarii z/s  w Pruszczu 
Gdańskim 

 
godz. 11:15 - 11:25 „Analiza przekazanych do PLW przez samorządy gmin z terenu  
   powiatu kartuskiego projektów programów dotyczących zapobiegania 
   bezdomności zwierząt zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia              
   21.08.1997 r. o ochronie zwierząt” 
   lek. wet. Kazimierz Sekuła - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach 
 
godz. 11:25 - 12:05  „Dobrostan zwierząt w dużym mieście - postępowanie Powiatowego 

Lekarza Weterynarii” 
 lek. wet. Jolanta Grotkowska - Powiatowy Inspektorat Weterynarii                    

w Gdyni 
 
godz. 12:05 - 12:25 przerwa kawowa  
   
godz. 12:25 - 12:55  „Skutki zmian w ustawie o ochronie zwierząt” 

lek. wet. Tomasz Ołtarzewski - Powiatowy Lekarz Weterynarii                              
w Starogardzie Gdańskim 

 
godz. 12:55 - 13:55  „Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt - praktyczne aspekty” 

lek. wet. Wojciech Trybowski - Powiatowy Lekarz Weterynarii                            
w Wejherowie 

 
godz. 13:55 - 14:15 „Dobrostan ssaków morskich utrzymywanych poza środowiskiem  
    naturalnym” 
 lek. wet. Joanna Skeris-Gruchal - Powiatowy Inspektorat Weterynarii                

w Pucku 



 
godz. 14:15 - 14:35  „Pies a ustawa o ochronie zwierząt” 

lek. wet. Anna Sidorowicz  - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie  
z/s w Miastku 

 
godz. 14:35 - 15:25 „Dobrostan zwierząt w słupskim schronisku na przestrzeni lat” 

lek. wet. Janusz Sikorski  - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku 
 
godz. 15:25 - 15:40 „Postępowanie Inspekcji Weterynaryjnej po zgłoszeniu niewłaściwego 

postępowania ze zwierzętami” 
lek. wet. Mirosława Gwoździewicz  - Powiatowy Lekarz Weterynarii  

  w Nowym Dworze Gdańskim 
 
godz. 15:40 - 15:55 „Współpraca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach                       

z jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego w zakresie 
zapobiegania bezdomności zwierząt” 
lek. wet. Edyta Tocha-Michnowska - Zastępca Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Chojnicach 

 
godz. 15:55 - 16:15 przerwa kawowa 
 
godz. 16:15 - 16:45  „ZOO Canpol Sieroczyn - historia powstania oraz perspektywy rozwoju 

w aspekcie ochrony zwierząt oraz roli dydaktyczno - wychowawczej” 
   Izabella Odejewska - współwłaścicielka ZOO Canpol 
 
godz. 16:45 - 17:30 „Metody hodowli trzody chlewnej z zachowaniem dobrostanu  
   zwierząt oraz standardów ochrony środowiska naturalnego w firmie 
   Poldanor Przechlewo” 
   Bjarne Vest - Wiceprezes Zarządu firmy Poldanor S. A 
 
godz. 17:30 - 17:45 „Przypadki niewłaściwego utrzymywania zwierząt w gospodarstwach 

rolnych - interwencja w Owśnicach (owce, bydło) i Kościerzynie (konie)” 
lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski - Zastępca  Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Kościerzynie 

 
godz. 17:45 - 18:30  dyskusja 
  
godz. 20:30   spotkanie integracyjne 
 
 
 
 
Koszt uczestnictwa w konferencji „Ustawa o ochronie zwierząt w aspekcie pracy lekarza 

weterynarii”: 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych 00/100) 

Powyższą kwotę należy wpłacić do dnia 31 października br. na konto nr: 

59 1010 1140 0168 4122 3000 0000 tytułem „III konferencja - dobrostan zwierząt” 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 31 października 2012 r. 

telefonicznie (tel. 58/302-32-52 fax. 58/302-39-62)  

lub na adres e-mail: e.nowotniak@gdansk.wiw.gov.pl 

Poniżej proponowane hotele w pobliżu miejsca konferencji. Rezerwacja we własnym zakresie: 

Zajazd Pod Olivką    tel. 58 520 97 99 (cena ok. 200 zł/1 os.) 

Hotel „DAL”     tel. 58 511 23 00 (cena ok. 220 zł/1 os.) 

Pensjonat „Stara Karczma”   tel. 58 552 51 59 (cena ok. 225 zł/1 os.) 

Hotel Oliwski     tel. 58 761 66 10 (cena ok. 290 zł/1os.) 

Willa Albatros    tel. 58 557 52 16 (cena ok. 160-280 zł/1 os.) 

mailto:e.nowotniak@gdansk.wiw.gov.pl

