
ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ 

organizowaną pod patronatem medialnym „Weterynarii w Terenie” oraz „Weterynarii w Praktyce” 

9 marca 2019, Wrocław
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach

ul. Pawłowicka 87/89, 101

51-250 Wrocław

WYKŁADOWCY:

adw. Karolina Służewska-Woźnicka
Jest adwokatem w spółce Celichowscy

Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska w

Poznaniu. Jednocześnie wykłada prawo dla

studentów SWPS. Występowała wielokrotnie

jako prelegent na szkoleniach poświęconych

tematyce prawa medycznego. Oprócz spraw z

zakresu prawa karnego i cywilnego, również

prowadzi postępowania sądowe z zakresu prawa

medycznego, w tym spraw związanych z błędami

w sztuce lekarskiej.

PROGRAM:

• Aspekty prawne obrony lekarza 

weterynarii przed roszczeniami klientów 

cz. I, cz. II.

• Ochrona lekarza weterynarii przed 

oszczerczymi wpisami w Internecie

• Zatrudnienie w praktyce weterynaryjnej –

umowy, zakaz konkurencji, klauzule 

dodatkowe

• Problematyka ubezpieczeń w praktyce 

weterynaryjnej

• Leasing? Kredyt? Własność? Jak korzystnie 

zarządzać praktyką weterynaryjną

• Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza 

weterynarii w aspekcie popełnionych 

błędów

• RODO w praktyce weterynaryjnej – fakty

i mity

• Podstawy zarządzania finansowego 

praktyką weterynaryjną 

KOSZTY UCZESTNICTWA 

Uczestnik 350 pln

Student    200 pln

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie 

www.prawoiweterynaria.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO HIPIATRYCZNE 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.

dr n. wet. Wojciech Hildebrand
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

we Wrocławiu, w latach 1994-2014 pracował na

stanowisku ordynatora w Katedrze Chorób

Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów,

UPWr. W latach 2005-2013 był zastępcą

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a od

2013 roku pełni funkcję Prezesa Rady

Dolnośląskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej.

Od 2013 roku współwłaściciel Przychodni

Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Wpłata po 1.02.2019:

Uczestnik 450 pln

Student    300 pln

Wpłata do 31.01.2019:

adw. Marek Hnatyszyn
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze

prawnej Klientów indywidualnych i podmiotów

gospodarczych, która obejmuje stałe doradztwo

prawne, reprezentowanie Klientów w

postępowaniach przed sądami i organami

administracji. Specjalista od problematyki

ochrony danych osobowych (RODO).

dr n. wet. Michał Ceregrzyn
Jest absolwentem Wydziału Medycyny

Weterynaryjnej SGGW z roku 1994. Prowadził

badania nad neurofizjologią układu pokarmowego

w Uniwersytecie Shizuoka w Japonii. Jest

autorem ponad 40 publikacji naukowych, książek

i rozdziałów książek. Od 2016 jest regionalnym

managerem technicznym w MSD Animal Health.

Kontynuuje swoją prywatną praktykę

weterynaryjną, gdzie koncentruje się na

gastroenterologii i dietetyce psów i kotów.


