
 

00-565 Warszawa       tel. (+48 22) 628-93-35, 621-21-08 

al. Przyjaciół 1       e-mail: rzecznik@vetpol.org.pl  www.vetpol.org.pl 

al. Przyjaciół 1          

 

 

 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna Polish National Veterinary Chamber 

 
 

Warszawa,  17 sierpnia 2007 r. 

KILW/0640/11/07 

  
Szanowne Koleżanki i  Koledzy, 
W dniach 17-22 września 2007 r. Krajowa Izba lekarsko-Weterynaryjna 

organizuje wyjazd szkoleniowy dla lekarzy weterynarii do Austrii. 

 
Program: 

Program po uzgodnionych terminach i miejscach szkolenia oraz szczegółach 

związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników przedstawia się 
następująco: 

 

- 17 września 2007 r. 

 ok. 8.00 - wyjazd z Katowic /WIW Katowice, ul. Brynowska 25, 
 ok. 15.00 –obiad w Bratysławie oraz zwiedzanie autokarem miasta, 

 ok. 20.00 - kolacja w Wiedniu Hotel HILLINGER. 

 
- 18 września 2007 r. 

 9.00 - 13.00 – Uniwersytet Weterynaryjny Wiedeń – Kliniki dla zwierząt, 

 14.00 – 16.00 – obiad na terenie Uniwersytetu i dyskusja, 

 20.00 – kolacja Hotel HILLINGER. 
 

 

- 19 września 2007 r. 
 9.00 – 12.00 – spalarnia odpadów Wiedeń,  

Rozporządzenie 1774, 

 14.00 – 17.00 – prywatna praktyka weterynaryjna, 
 19.00 – kolacja Hotel HILLINGER. 

 

- 20 września 2007 r. 

 9.00 – 13.00 – Zakłady Mleczarskie Bergland Milch,  
 15.00 – 19.00 – zwiedzanie Burgelandu, 

 20.00 – kolacja Hotel HILLINGER. 

 
- 21 września 2007 r. 

 6.00 – 12.00 – ubojnia zwierząt Holabrun,  

 13.00 – 16.00 – obiad z degustacją win, 
 17.00 – 20.00 -  zwiedzanie opactwa benedyktyńskiego Melk, zamku 

Schallaburg, doliny Dunaju, 

 21.00 – kolacja Hotel HILLINGER. 

 
- 22 września 2007 r. 

 9.00 – 13.00 – zwiedzanie Wiednia: 

- Pałac cesarski Hofburn, 
- katedra św. Stefana  i Stare Miasto, 

- Parlament, 

- letnia Rezydencja cesarzy Schönbrug, 
 ok. 20.00 – powrót do Katowic.   
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Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi: 

1/ opłaty za przejazd , noclegi i wyżywienie dwóch kierowców, opłaty parkingowe, 
winiety – 270,00 PLN, 

2/ wyżywienie i noclegi w Austrii, opłaty przewodników, zwiedzanie Bratysławy, 

obiad w Słowacji – 275,00 Euro, 

 
Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest udział co najmniej 45 lekarzy 

weterynarii zgłoszonych do biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r. /piątek/ i przesłanie na 
adres Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej swoich danych personalnych: 

- imię i nazwisko, 

- nr dowodu osobistego lub paszportu, 

- data urodzenia, 
- adres zamieszkania, 

oraz dokonanie wpłaty kwoty 270,00 PLN od osoby na konto Krajowej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej z dopiskiem „Szkolenie w Austrii”. Pozostałą kwotę 275,00 
Euro osoby biorące udział w szkoleniu winni zabrać ze sobą.  

Uczestnicy zostaną na okres pobytu ubezpieczeni od nieszczęśliwych 

wypadków. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna jako organizator szkolenia nie 
pobiera żadnej dodatkowej opłaty. Nie będzie przeprowadzana kwalifikacja 

uczestników na ten wyjazd lecz kolejność zgłoszeń decyduje o uczestnictwie w 

wyjeździe, zgodnie z treścią tego pisma. 

Odpowiedzialnym w imieniu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za 
organizację wyjazdu jest dr Mirosław Tomaszewski. Zapytania  dotyczące  

szkolenia  proszę  zatem  kierować  do  kolegi M. Tomaszewskiego: 

    Tel. 032 67 231 42 lub 
                 0 502 273 560 lub  

na adres Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

 Proszę p. Prezesów Okręgowych Rad Lekarsko-Weterynaryjnych oraz biura 
Izb o poinformowanie swoich członków o treści tego pisma. 

 

 

 
 

Łączę pozdrowienia, 

 
Mirosław Tomaszewski 


