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PANSTWOWY INSTYfUT WETERYNARYJNY 
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Z okazji uroczy te o ]ubileus 11 70-le in Pm1 tw w o In hJhihl Wi ten;nnn;jn 
-Prn1 hvowe In tt;tutu Badmucz 1 Pułnwn h 

gratuluję i kładnm podziękowania za Pnń hvn prac dla dourn nas w zt} tJ.:-i h, dln dollrn nasz i Ojcy-:ny. 
Z11Ilczenie Pnństwn codzienn j prnClJ j st ni -wyki wnżn 

dla właściwego funkcjonowania o podarki kraju i b zpieczeristwn epid mi l ·en 

Z tej okazji przekazuj W: zt} t kim Pracownikom 
Państwowego Instt;tutu Weterynnn;jne o-Pnń hvmv In h;tut11 Bndm cz o u Pułnwn h 

życzenia wszelkiej pomy ~lno 'ci oraz nh;sfnkcji z prnC1J zm odow i· 

Z r.m;rnznmi :.n tmku 

Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku. 



Certificate of 
Ackno\Niedg me n t 

Pari s , 1 5 - 0 5 - 2015 , No . 1481 - 611 

award e d to 

the National Veterinary Research ln stitute , 
Pulawy, Poland (NVRI) 

on t he 70th Anniversary of the establishme nt , 
for the great contribution to the world 

of veterinary science . 

Pro f . Kazimieras Lukauskas 
He ad of OlE Regional Representation for Europe ·~ 



Z okazji Jubileuszu 70-lecia 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -

Państwowego Instytutu Badawczego w Pulawach 

w uznaniu osiągnięć naukowych i dydaktycznych 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna 

składa wyrazy uznania 

oraz najlepsze życzenia dalszego rozwoju 

i nieustających sukcesów. 

lek. wet. Jacek Łukaszewicz 

Prezes 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

----~-- Puławy, 15 maja 2015 r. 
~-~~-
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Wojewoda Lubelski 

D PLOM UZNANIA 
dla 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
- Państwowego Instytutu Badawczego 

wPuławach 

z okazji jubileuszu 70-lecia działalności 

za 

wyrniemy wkład w rozwój nauk weterynaryjnych w Polsce i na świecie, 

efektywną działalność w obszarze ochrony zdrowia zwierząt, 

zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności i pasz, 

rzetelną i owocną współpracę z instytucjami rządowymi i wiodącymi 

ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, 

a także 

za przykład skuteczności w pozyskiwaniu funduszy na badania 

oraz pomyślną realizację licznych projektów badawczych, 

z życzeniami sukcesów oraz wielu możliwości dalszego rozwoju. 

ojce h Wilk 

Lublin, 15 maja 2015 roku 



Z okazji Jubileuszu 

70-lecia 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 

- PIB w Puławach 

składam Dyrekcji i Pracownikom Instytutu 

serdeczne gratulacje oraz podziękowania 

za wkład w rozwój nauki polskiej, 

a także budowanie marki Powiatu Puławskiego 

w kraju i za granicą . 

Puł a wy, 15 maja 201 5 r. ---



Z okazjijubileuszu 7 O -lecia 

Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego 

Państwowego lnstytutu Badawczego w Puławach. 

Składamy wyrazy szacunku L uznanta 

DzLekan L Rada WydzLału 

Medycyny Wet. SGGW w WarszawLe 

15.05.2015 



(])r fta6. 1(rzysztof :J{iemczu~ 
profesor natfzwyczajny 

(])yrekjor(]>aństwowego Instytutu Weterynarii
(]>aństwowego Instytutu CJ3aiawczego w Cfufawacli 

Z okazji Jubileuszu lO-lecia istnienia Państwowego Instytutu W eteryna1)inego -Państwowego Instytutu 

~go w Puławach proszę przyjąć serdeczne gratulacje i ~azy najwyższego uznania dla wszystkich 

pracowników za dotychczasowe osiqgnięcia oraz znaczący wkład w rozwój polskiej nauki. 

Życzę dalszych sukcesów, jak również dynamicznego rozwoju w kolejnych latach działalności. 

Dliekan 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Wrocław, 15 maja 2015 r. 



National Acadcmy o f A ,rarian Selences o f Ukraino 
lnHtitutc o f Vctcrinary M cd i ·in · 

n bchalf o f thc IVM stuff acccpt our Ni nccrcHt eon 'ralułali o ' H 
on thc 70'11 annivcrsary o f thc 

NationHI Vctcrinnry lłcto~carch lm•Ututc! 
We want to cxprcNH our hcartfclt thankfi for thc cffcdi vc coor ·rHtion <In l fl· i <.; ndł y 

Hupport. 
Lcl your 1Hc be intcrcstin) an l fruitful and way to profi·sH ionał 'rowlh b · Hrnoolh ! 

We wi 1-1h you a li thc succcsH for ' ;:11 y mor· y ·ars to com . 

fJit·cctor S. Ny hyk 



Z okazji 

70- lecia 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 
w imieniu 

POLSKIEJ FEDERACJI HODOWCÓW BYDŁA 
i PRODUCENTÓW MLEKA 

na ręce Dyrektora 

dr hab. Krzysztofa Niemczuka prof. nad 
składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy 

uznania za całokształt badań naukowych 
i prac rozwojowych w zakresie 

ochrony zdrowia zwlarząt, zdrowia publicznego 
oraz bezpieczeństwa tywnoścll pasz, 
a tym samym zdrowia Nas wszystkich 

wraz z tyczeniami 
dalszych sukcesów w pracy zawodowej, 
zdrowia i pomyślności w tyciu osobistym 

dla byłych i obecnych pracowników Instytutu. 

DYREKTffi 
~ lrDISKJej FederacJi Hodowców Bydra 

i Producentów Mleka 
Stanisraw Kautz 

PREZYlENT 
Polskie j FederacJi Hodowców 

i Producentów Mleka 
Leszek Hądzli< 



W imieniu Polskiego Związku 
Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" 

z okazji obchodów Jubileuszu 70-lecia 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
- Państwowego Instytutu Badawczego 

składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów 

Puławy, 15.05.2015 
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