
 

Północno -Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna 
Warmi ńsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna 

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku,                 
w Olsztynie i Łomżyńsko-Ostrołęcki 

 

Z A P R A S Z A J Ą 

na konferencję szkoleniową pt.:  

Zwierzęta nieudomowione – rola lekarzy weterynarii w zakresie 
postępowania w przypadku zdarzeń : pierwszej pomocy, leczenia               

i eliminowania zagrożeń dla zdrowia publicznego, 
oraz  

spotkanie integracyjne, 

które odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2016 r. (sobota – niedziela)   

w Hotelu „Zamek Ryn****" w Rynie, ul. Pl. Wolno ści 2 

 

Program spotkania: 

Sobota:  26.11.2016 r.  

I. Rozpoczęcie konferencji – powitanie Uczestników i zaproszonych Gości - godz.  13
00  

II. Blok wykładowy, na którym będą poruszane następujące tematy -  godz. 13
15

-17
00 : 

1. „Zwierzęta w aglomeracjach zamieszkałych przez człowieka, zwierzęta łowne             

i chronione prawem". „Najczęstsze zdarzenia w relacjach człowiek – dzikie zwierzę, 

zasady  postępowania"- dr Marian Szymkiewicz, Andrzej Ryś.  
 

 2. „Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich w województwach: Warmińsko–Mazurskim                        

i Podlaskim oraz źródła finansowania" - dr Ewa Rumińska.  
 

3. „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, aktualny stan prawny ze szczególnym   

uwzględnieniem zwierząt nieudomowionych" - lek. wet. Ludwik Bartoszewicz – 
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.   

 

4. „Zagęszczenie populacji zwierząt nieudomowionych a zagrożenia epizootyczne"-                  
dr hab. Dariusz Zalewski- Łowczy Okręgowy. 

 

5. „Zwierzęta nieudomowione, aktualne zagrożenia, rola Inspekcji Weterynaryjnej              

i lekarzy wolnej praktyki"- lek. wet. Grzegorz Kleps. 
 

6. „Problemy zachowań etycznych w przypadku zdarzeń ze zwierzętami 

nieudomowionymi  w świetle Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii"  

- prof. dr hab. Józef Szarek 
 

7. „Postępowanie lekarsko –weterynaryjne ze zwierzętami egzotycznymi                             

i nieudomowionymi"- dr Mirosław Kalicki.  
 
8. „Problematyka doraźnego postępowania lekarza weterynarii w przypadku zdarzeń                    

z ptakami  dzikimi"- dr Ewa Rumińska.    
 

III. Integracja w Zbrojowni (kręgle, bilard, castle casino, piłkarzyki)- godz.  17ºº
 
– 18

30
 

IV. Uroczysta kolacja połączona z pokazem walk rycerskich  – godz. 19
00

 - 2
00

 

 

Niedziela:   27.11.2016r. 

V. Śniadanie/Zakończenie spotkania - godz. 700 
- 11

00 
 
 

Zasady uczestnictwa: 

 Koszt uczestnictwa wynosi: 250 zł/osoba. Wpłat należy dokonywać w terminie do dnia                    

14 listopada 2016 r. - po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w konferencji 

szkoleniowej w biurze Północno-Wschodniej Izby: tel. (85) 651 65 91, kom. 795 543 102    

Dane do dokonania wpłaty: 

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek Ryn" Sp. z o.o. 
Pl. Wolności 2, 11-520 Ryn 
Numer rachunku: 36 1020 3541 0000 5602 0180 1596 

PKO Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie  
ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn 

z dopiskiem: Spotkanie Lekarzy Weterynarii, Izba Północno-Wschodnia, 26 - 27.11.2016r. 

 

Po dokonaniu wpłaty osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za pobyt zobowiązane są  

najpóźniej dzień po dokonaniu wpłaty do skontaktowania się z Recepcją Hotelu najlepiej 

mailowo: hotel@zamekryn.pl lub tel.  87 429 70 00 w celu podania danych do faktury. 

 

Każda wpłata 250 zł. będzie księgowana następująco: usługa noclegowa 8%-140 zł.,                     

usługa gastronomiczna 8%- 100 zł.,  usługa gastronomiczna 23%-10 zł. 

 

Doba hotelowa rozpoczyna sie w dniu przyjazdu (sobota) od godz. 16.00; wymeldowanie 

w dniu wyjazdu (niedziela) do godz. 12.00. 

 

Korzystanie z basenu, saun, hydromasaży oraz jacuzzi- gratis 

 

W imieniu organizatorów 

Prezes Rady Północno-Wschodniej 
Izby Lekarsko Weterynaryjnej 

 


