
Stanowisko
Rady Slaskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 12 grudnia 2006 r
w sprawie planu wprowadzenia przez GIW programu CELAB TEREN do uzywania

przez lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych do wykonywania czynnosci na
podstawie art.16 ust1 lit. a oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji

Weterynaryjnej.

...

Rada Slaskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wyraza swoje zaniepokojenie sposobem
wprowadzenia w zycie programu CELAB TEREN. Watpliwosci budzi odpowiedz na pytanie
czy istnieja przeslanki prawne nakazujace lekarzom wolnej praktyki stosowanie programu CELAB
TEREN.

Ponadto uzywanie programu wymaga posiadania przez lekarza weterynarii wlasnego komputera.
Jesli lekarz nie posiada jeszcze komputera w swej dzialalnosci a jest to komputer domowy to
powstaje pytanie mozna na nim przechowywac dane obcych osób?
Stosowanie programu wymaga zainstalowania na dysku twardym w oddzielnym folderze i
wprowadzenia dodatkowych aplikacji: przegladarki internetowej Firefox i programu
rozpakowujacego dane np: win zip, co stanowi we wspomnianym przypadku naruszenie woli
uzytkownika PC i moze wiazac sie z dodatkowymi kosztami.
Program jest dedykowany pod system Windows co wyklucza stosowanie przez uzytkowników
systemu Linux. W tym przypadku niektórzy lekarze weterynarii nie mogliby z przyczyn formalnych
wykonywac w/w czynnosci lub poniosa dodatkowe niemale koszty.
Lekarze mieliby wprowadzac dane z terenu bezposrednio do serwera Zakladu Higieny
Weterynaryjnej z pominieciem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, co wydaje sie nie do
przyjecia ze wzgledu na epizootyczna odpowiedzialnosc za nadzorowany teren przez
Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz merytoryczny nadzór nad wykonywaniem umów -zlecen.
Ponadtoproponowanyprogramjest dostepny dlawszystkichuzytkownikówinternetu. .

Dostep do programu przez kazdego lekarza weterynarii jest rozwiazaniem niebezpiecznym.
Wydaje sie ze dla lekarzy weterynarii stosujacych program przesylanie danych o osobach trzecich
bez logowania na serwerze docelowym prowadzic moze do konsekwencji karnych badz
podatkowych.
Uwazamy, ze Powiatowy Inspektorat Weterynarii powinien partycypowac w weryfikacji danych
terenowych po pierwsze z wyzej wymienionych wzgledów.
Opracowywanie danych powinno sie to odbywac na stanowisku komputerowym w PIW. Wtedy
dane bylyby zgrywane na nosnik i wyeliminowano by wczesniej opisane niebezpieczenstwo.

Praca z programem wymaga poswiecenia blizej nieokreslonej ale na pewno znacznej ilosci
czasu, a co przez autorów wdrozenia programu traktowane jest w sposób marginalny.
Dlatego poza tymi merytorycznymi uwagami Rada Slaskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej popiera
stanowisko Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odnosnie wyznaczania lekarzy
weterynarii do wykonywania tych czynnosci bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zwracamy sie wiec do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjecie stosownych i
pilnych dzialan zmierzajacych do wyjasnienia przedstawionych watpliwosci i uchronienia
korporacji przed wykonywaniem dodatkowych czynnosci bez formalnyc~ podstaw i bez
wynagrodzenia.
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