
• Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Ministrze! 

Warszawa, 15 maja 2015 roku 

Uczestnicy i Organizatorzy 
uroczystych obchodów 70-lecia 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
- Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach 

Szanowny Panie Marszałku Województwa Lubelskiego! 
Wysocy Przedstawiciele OlE i INRAI 
a przede wszystkim 
Szanowni Członkowie Kierownictwa oraz Pracownicy Instytutu! 

Branża rolno-spożywcza słusznie bywa określana wizytówką polskiego sukcesu. 
W wyniku demokratycznych przemian, przeszło 25 lat temu, Polska postawiła na szeroko pojętą 
modernizację i konkurencyjność gospodarki, na twórczą współpracę środowisk naukowych 
i przedsiębiorców. Ten wysiłek przyniósł rezultaty w postaci wzrostu gospodarczego 
i unowocześnieniu kraju. Duży wkład w to dzieło ma także Państwowy Instytut Weterynaryjny, 
którego utworzenie w 1945 roku stało się cennym impulsem rozwojowym dla wyniszczonego 
wojną polskiego rolnictwa. 

Obejmując honorowy patronat nad jubileuszem tej zasłużonej placówki, pragnąłem uczcić 
niezwykle ważną pracę, którą od lat wykonują związani z puławskim Instytutem specjaliści 
z dziedziny medycyny weterynaryjnej i nauk pokrewnych. Państwa projekty badawcze i ekspertyzy 
dotyczą społecznie istotnych dziedzin życia. Profesjonalizm i zaangażowanie kadry 
oraz wysokie standardy działalności badawczej, naukowo-wydawniczej, dydaktycznej i kontrolnej 
czynią z Instytutu jedną z wiodących placówek tego rodzaju w naszej części Europy. 

W 70. rocznicę powołania Państwowego Instytutu Weterynaryjnego pragnę serdecznie 
pogratulować i podziękować jego byłym i obecnym pracownikom oraz wszystkim, 
którzy zapracowali na renomę tej szacownej jednostki naukowo-badawczej. 
Nowoczesność i ekspansja polskiego rolnictwa, zdobywającego sobie coraz lepszą markę 
i coraz liczniejsze rynki zagraniczne, a także wysoki poziom polskiej medycyny 
weterynaryjnej to osiągnięcia, w których mają Państwo znaczący udział. To sukcesy, 
~tóre budzą dumę i inspirują, które skłaniają do określania nowych, ambitnych celów. 
Zyczę Państwu powodzenia w realizacji nowych zamierzeń oraz satysfakcji ze współtworzenia 
pomyślnej przyszłości naszej Ojczyzny. 



MINISTERSTWO ROLNICTWA 
I ROZWOru WSI 

Podsekretarz Stanu 

Zofia Szalczyk 
Dyrekcja, 
Rada Naukowa i Pracownicy 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
- Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławacll 

Szanowny Panie Dyrektorze, Członkowie Rady Naukowej, znamienici goście, 

szanowni zebrani 

Serdecznie dziękuję za ząproszenie do wzięcia udziału w uroczystościach Jubileuszu 
70-lcia tak wielce zasłużonego dla polskiej nauki Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -
Państwowego instytutu Badawczego. Niestety, przyjęte wcześniej do realizacji obowiązki 
służbowe uniemożliwiają mi osobisty udział w uroczystości. 

Jestem przekonana, że obchody jubileuszu będą dobrą okazją do podsumowania 
dorobku i prezentacji najważniejszych osiągnięć Instytutu, mających istotny wpływ na 
podniesienie poziomu naszego rolnictwa poprzez ogromny wkład w rozwój nauk 
weterynaryjnych. Wyrażam duże uznanie za dotychczasową działalno.ść naukową, badawczą, 

wdrożeniową i upowszechnieniową, szczególnie w obszarze ochrony zdrowia zwierząt, 

zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności i pasz. Prace naukowe Państwowego 
Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz wyniki badań zawsze 
stanowiły istotny wkład w rozwój nauki oraz były pomocne w rozwiązywaniu wielu zagadnień 
praktycznych. 

Osiągnięcia Instytutu są znane nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach świata. 

Stawiają one Instytut w gronie najważniejszych jednostek naukowych, pracujących na rzecz 
nauk weterynaryjnych. 

W tym jakże uroczystym dla Instytutu dniu, w imieniu pracowników Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz własnym, składam Państwu serdeczne gratulacje 
i podziękowania za ·dotychczasowy ogromny wkład pracy. Pozostaję z nadzieją, że 

pracownicy naukowi Instytutu, również w przyszło.ki będą utrzymywali dotychczasowy 
wysoki poziom naukowy i kontynuowali owocną działalność naukowo-badawczą dla potrzeb 
gospodarki naszego kraju. 

Życzę Panu Dyrektorowi, Członkom Rady Naukowej, Pracownikom oraz wszystkim 
uczestnikom uroczystości jubileuszowych, dalszych sukcesów i rozwoju w pracy zawodowej 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Z wyrazami szacunku, 

Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku 



Minister Skarbu Państwa 

Włodzimierz Karpiński 

dr hab. Krzysztof Niemczuk 
{) \ profesor nadzwyczajny 
, , / ' ~ ~ Dyrektor 
~ ~ "") _, :J l Państwowego Instytutu Weterynarii 

- Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach 

z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Państwowego Instytutu Weterynarii - Państwowego 

Instytutu Badawczego w Puławach pragnę złożyć gratulacje i najlepsze życzenia całej kadrze, Dyrekcji 

oraz byłym i obecnym Pracownikom. To Państwo przez minione lata konsekwentnie tworzyliście 

dorobek Instytutu i wspólnie zbudowaliście jego prestiż. 

70 lat istnienia PIWet-PIB to szereg ważnych wydarzeń, kolejnych inwestycji i nowych 

możliwości rozwoju. Przez ten czas Instytut pięknie się rozwijał. Dziś jego kwintesencją i wyróżnikiem 

są nowoczesne laboratoria, kompetentna kadra, bardzo dobre wyniki i ogromny, stale powiększający 

się potencjał. Wszystko to umacnia markę i znaczenie Instytutu jako jednej z wiodących placówek 

naukowo-badawczych w dziedzinie weterynarii w Europie i na świecie. 

Ta solidność i konsekwencja z jaką puławski Instytut zdobywa światowe szczyty uznania 

budując pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej budzą szacunek i są doceniane. Wyrazem 

tego są wysokie miejsca w rankingach oraz przyznane nagrody i tytuły takie jak: Ambasador 

Województwa Lubelskiego czy Lubelski Orzeł Biznesu. Wszystkie te wyróżnienia cieszą i są powodem 

do dumy dla nas wszystkich. Jednym z ostatnich osiągnięć PIWet-PIB, podkreślającym jego wiodącą 

rolę w obszarze ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności i pasz jest przyznanie w 

kwietniu b.r. przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego statusu Krajowego Naukowego Ośrodka 

Wiodącego w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. 

Dzisiejszy dzień jest okazją do podziękowania i zaakcentowania sukcesu Instytutu. Sukcesu, 

który jest udziałem każdego z Państwa. Gratuluję tego co już się udało i życzę kolejnych lat owocnej 

działalności, dynamicznego rozwoju i następnych wspaniałych przedsięwzięć. 
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~[SJJ 
ul. Krucza 36/Wspólna 6 tel.: +46 22 695 BO 00 
00-522 Warszawa tel.: +46 22 695 90 00 
www.msp.gov.pl fax: +46 22 695 96 40 



MINISTERSTWO 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

PODSEKR.ET ARZ STANU 

Elt bieta Seredyn 

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. 

dr hab. Krzysztof Niemczuk 
Prof esor Nadzwyczajny 
Dyrektor Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. 

Z okazji tak ważnego Jubileuszu przesyłam Panu Dyrektorowi, członkom Rady Naukowej oraz 

wszystkim Pracownikom Instytutu bardzo serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznania za 

innowacyjną i twórczą działalność jednostki. Wyrazy uznania przekazuję również tym 

wszystkim, którzy nie będąc już dziś pracownikami Instytutu tworzyli jego sukcesy. 

Liczne osiągnięcia naukowe i badawcze Instytutu w rozwoju nauk weterynaryjnych 

ugruntowały wysoką pozycję placówki wśród wiodących instytucji naukowych w kraju i za 

granicą, działających na rzecz ochrony zdrowia zwierząt, zdrowia publicznego 

i bezpieczeństwa żywności i pasz. 

Wyrażam przekonanie, że Instytut posiadający twórczy i doświadczony Zespól 

naukowo-badawczy, będzie dalej rozwijał się jako nowatorska i konkurencyjna jednostka oraz 

będzie realizował swoją misję. Nie sposób przecenić niezwykle aktywnej i długoletniej 

działalności Instytutu na rzecz prowadzenia badań naukowych w zakresie medycyny 

weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych 

zwierząt, a także dokształcania oraz specjalizacji dla lekarzy weterynarii w Weterynaryjnym 

Centrum Kształcenia Podyplomowego. 

Gratuluję wspaniałego Jubileuszu i życzę dalszych sukcesów badawczych, 

zadowolenia z wykonywanej pracy oraz powodzenia w życiu osobistym. 



Szanowny Pan 

dr hab. Krzysztof Niemczuk 

Dyrektor 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 

- Państwowego Instytutu Badawczego 

w Puławach 

Z okazj i Jubileuszu 70 - lecia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego 

Instytutu Badawczego przesyłam Panu Dyrektorowi , członkom Rady Naukowej 

oraz wszystkim Pracownikom Instytutu bardzo serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznania 

za innowacyjną i twórczą działalność jednostki. Wyrazy uznania przekazuję również tym 

wszystkim, którzy nie będąc już dziś pracownikami Instytutu tworzyli jego sukcesy. 

Instytut odgrywa niezwykle ważną rolę w ocenie sytuacji epidemiologicznej kraju. 

Jako ośrodek referencyjny światowych instytucji branżowych odpowiada za badania, 

monitoring i kontrolę weterynaryjną w Polsce, sprawuje opiekę merytoryczną nad 

terenowymi laboratoriami i zakładami higieny, pełni rolę doradcy. Współpracuje 

z instytucjami rządowymi i wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą publikując 

wyniki badań w czasopismach o znaczącej randze międzynarodowej . 

Gratuluję wspaniałego Jubileuszu życzę sukcesów badawczych, zadowolenia 

z wykonywanej pracy oraz powodzenia w życiu osobistym. 

Przewodnicząca 

Rądy Miasta P awy · 



UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 
Rl l-: lOR 

WieCce Szanowny CFanie (])yreRjorze, 

Wrocław, 15 maja 2015 ro~u. 

CFan 
(])r fia6. 1(jzysztof :Niemczu~ proj natfzw. 
(])yreRjor CFIWet- CFHB 

w imieniu społeczności Vniwersytetu ®'zyroaniczego we Wrocławiu, ja~ i własnym, s/ifatfam 
serd'eczne gratufacje z ok.gzji Ju6iCeuszu 70. Cecia (]>aństwowego Instytutu Weterynaryjnego -
(]>aństwowego Instytutu (]3atfawczego. 

(])ocenić naCeży, iż w przez ostanie fata Instytut trwaCe zapisał się na k.grtacli rozwoju 
nau~ weterynaryjnycli, w CFofsce i na świecie, współpracując z instytucjami rzątfourymi i 
wioaącymi ośroak.gmi nau~urymi w ~aju i za granicą. Sufises i aynamiczny rozwój CFIWet -
(]>I(]3 to nie ty{~ s~utecznie pozysRjwane z Vnii P.uropejs~iej juntfusze na 6aaania i rea{izacja 
{icznycli projeRjów 6atfawczycli, aCe i ogromne zaangażowanie wyso~ wy~waCifi~owanej ~atfry 

na u~ owej. 

Z o~azji ta~ pię~nego Ju6iCeuszu pragnę życzyć CFanu CJ)yreRjorowi oraz wszystRjm 
pracowni~m Instytutu pomnażania aoro6~u nau~wego i ~Cejnycli sufisesów 6aaawczycli w 
aafszycli fatacli aziała{ności, a ta~że nieustającej satysfafisji z pełnienia ważnej misji w życiu 
nau~urym ~aju i wytrwałości w rea{izacji ~Cejnycli zamierzeń. 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZV WE WROCŁAWIU 
ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław 

teł. 7 1 328 44 18, 7 1 320 51 Ol • faks 71 320 54 04 
e-mail: rektor@up.wroc.pl • www.up.wroc.pl 



UNIWBRB'YTEI' PRZYRODNiczy W LVlJLl1lm 

RJCKTOR 
Prof. dr hab . • aricln W~ki 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Lublin, dnia 4 maja 2015 r. 

Pan 

dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw. 

Dyrektor 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-

Państwowego Instytutu Badawczego 

wPulawach 

Z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w imieniu całej społeczności Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. 

Jubileusz ten potwierdza wysoką pozycję i znaczenie Instytutu w środowisku 

naukowym. Jestem przekonany, że jego praca wniosła dużą wartość w badania i naukę nie 

tylko w Polsce. 

W tym uroczystym dniu przesyłam Panu Dyrektorowi oraz wszystkim Pracownikom 

Instytutu życzenia dalszych osiągnięć i wielu sukcesów oraz wytrwałości w realizacji 

wyznaczonych celów. 



REKTOR 
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady 

Sz. P. 
Dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. 
Dyrektor P/Wet-PIB 

Z okaift Jubileuszu 70. Roczniry Powstania Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 

skiadam na ręce Pana Dyrektora serdeczne gratulacje i tyczenia. 

W)'rażam głęboki szacunek dla dokonań Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, który 

przez 70 lat istnienia na trwale wpisał się w ro~ój nauk weterynaryjnych w Polsce i na świecie, a 

także stal . się uznanym i cenionym ośrodkiem naukowo-badawczym oraz edukaryjnym 

dostarczająrym społeczeństwu wysoko specjalistycznej i nowoczesnr;j wiedzy. 

Przekazuję słowa uznania dla podjętych w ostatnich latach difalań gwaranttrfąrych 

dalszy cfynamiczny ro~ó;· Instytutu i jego kluczową rolę w obszarze ochrony zdrowia ~ierząt, 

zdrowia publicznego i bei!Jieczeństwa tywności i pas~ 

Gratultrfąc osiągnięć, tJci:t Panu Dyrektorowi oraz. wszystkim Pracowników Instytutu 

pomyślności w podejmowaniu nowych ini~jatyw, i:l także dalszych sukcesów we wszystkich iferach 

difalalności. 

Kraków, maj 2015 roku 

31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, teł. +48 12 633 13 36, e-mail: rector@ur.krakow.pl 



--,;-
'0 FACUL TAS MEDICINAE VETERINARIAE 

SCHOLAE GENERALIS RERUM RUSliCARUM 
IN VARSOVIA 

SZANOWNY PAN DYREKTOR 
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁA WACH 
DR HAB. KRZYSZTOF NIEMCZUK, PROFESOR NADZW. 

Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA PIW et- PIB 
SERDECZNIE GRATULUJEMY 

PANU I WSZYSTKIM PRACOWNIKOM 
WYBITNYCH OSIĄGNIĘĆ BADAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH, 

KTÓRE CHLUBNIE PRZYCZYNIŁ Y SIĘ 
DO ROZWOJU NAUK WETERYNARYJNYCH 

I BUDOWY PRESTIŻUZAWODU LEKARZA WETERYNARII. 

POZOSTAJĄC Z NADZIEJĄ NA DALSZĄ WIELOLETNIĄ 
I RÓWNIE OWOCNĄ WSPÓLPRACĘ. 

Pro hominum animaliumque salute 

W IMIENIU 
RADY WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 

SZKOL Y GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZA WIE 

DZIEKAN 

PROF. DR HAB. MARIAN BINEK 

PUŁAWY, MAJ 2015 R. 



DZIEKAN 

WYDZIAŁU NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I K ONSUMPCJI 

SZKOL Y GŁÓWNEJ GOSPODARSTW A WIEJSKIEGO W WARSZA WIE 

Wielce Szanown_y F a nie D_yrektorze, 

Fan 

dr hab. Krz_ysztof Niemczuk, prof. FIW-flł) 

D_yrektor F aństwowego lnst_ytutu 

Weter_ynar:yjnego - F aństwowego lnst_ytutu 

ł)adawczego w r ulawach 

Z oka~i urocz_ystego jubileuszu JO-Iecia Faństwowego lnst_ytutu Weter_ynar:yjnego 

- r aństwowego lnst_ytutu ł)adawczego w r ulawach mam zaszcz_yt złoż_yć w imieniu R.ad_y 

W_ydziału Nauk o Ż_ywieniu Człowieka i Konsump'3i Szkol_y Glównc:j Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie oraz własn_ym, serdeczne gratula'3e oraz w_yraz_y najw_yższego 

uznania dla wsz_ystkich, którz_y prz_ycz_ynili się do istnienia i rozw~u lnst_ytutu. 

Działalność lnst_ytutu miała i ma wielkie znaczenie dla polskiego rolnictwa 

i obszarów wiejskich. r rofe~onalizm i doświadczenia pracowników lnst_ytutu, nowoczesność, 

rzetelność i zakres prowadzon_ych badań sprawiają, Że r aństwa lnst_ytut zajmuje wiodące 

miejsce wśród inst_ytuc:ji polskiego ż_ycia naukowo-badawczego i zasługuje na najw_yższe 

uzna me. 

Gratulując dot_ychczasow_ych osiągnięć ż_yczę F a nu D_yrektorowi oraz wsz_ystkim 

pracownikom lnst_ytutu wielu lat twórczc:j prac_y, znacząc_ych osiągnięć naukow_ych 

i gospodarcz_ych oraz wszelkic:j pom_yślności w ż_yciu zawodow_ym i osobist_ym. 

Z w_yrazami głębokiego szacunku 

~~~ 



~p 
~u UNIWERSYTET 

PRZYRODNICZY 
w Lublinie 

Uniwersytet Przyrodniczy w lublinie 
University of Life 5ciences in Lublin 

Wydział Medycyny Weterynaryinei 
Foculty of Veterinory Medicine 

Lublin, dnia 2015-05-13 

Szanowny Pan 
dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw. 

Dyrektor 
Państwowego Instytutu VVeterynaryjnego 

-Państwowego Instytutu Badawczego 
Aleja Partyzantów 57, 24-100 Puławy 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Serdecznie dziękując za zaproszenie na 70 - lecie Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego- Państwo~ego Instytutu Badawczego z przykrością informuję, 
że liczne obowicv:ki wynikające z pełnionej przeze mnie funkcji w macierzystej 
Uczelni nie pozwalają mi osobiście uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości . 

Z tej okazji w imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, społeczności 

akademickiej oraz własnym, mam zaszczyt i przyjemność na ręce Pana Dyrektora, 
złożyć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszego dynamicznego 
rozwoju Instytutu. 

Z poważaniem 

ul. Akademicka 13, 
20-950 Lublin, Poland tel. (+48 81) 445 65 65.fax: (+48 81} 445 60 06 

e-mail: dziek.wet@Jup .lublin.pl 



~ ) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
l NAUK O ZWIERZĘTACH 

Szanowny (]>an 

tfrlia6. 7(rzysztof !N'Je1111%ui..proftsor tuJtfrwyaajny 

~ 

(JJaństwowego Instytutu 'Weterynaryjnego 

(JJaństwowego Instytutu (Bat{awczego w CJluiawach 

Szanowny (]>anie c])yre/(torze, 

(]>oznań, 15 maja 2015 roR._u 

w związR._u z zaszczytnym Ju6ifeuszem 70-fecia aziafa(ności (]>aństwowego 

Instytutu Weterynaryjnego (]>aństwowego Instytutu (]3aaawczego w CFufawacli slifaaam 

serdeczne gratuCacje nafeżne aotycliczasowym ao/(smaniom i życzenia aaCszycli suk.fesów 

nau~wycli. 

W ciągu 70 fetniej liistorii Instytut może poszczycić się wieComa uczonymt, 

którycli aziafa(ność na trwa fe wpisafa się w liistorię nauR._ weterynaryjnycli. Szero/?,sJ znany 

i ceniony jest poziom nau/?,sJwy CJlracownikjw Instytutu, a icli wlifaa w rozwój myśCi 

nauf<sJwej i k§ztafcenie ~ar ara nowoczesnej pra/(ty/{i. weterynaryjnej jest nie 

ao przecenienia. 

qratuCując aotycliczasowycli osiągnięć, życzę wszyst/{i.m CJlracowni/?,sJm wieCu 

nowycli inicjatyw, aaCszycli suk.fesów, satysfak.fji i zaaowofenia z pracy zawoaowej oraz 

pomyś(ności w życiu oso6istym. 

Z wyrazami uznania i szacunR._u 

(])ZJP.'l(}f!N 

~W&~~~wm 
prof tfrńa6. :Małgorzata Szumaclier-Stra6e{ 



rOLSK A A K A IJD 11A NAUK 
llllDZIAL \\' U !DJ.INIE 

POLSKA AKADEMIA NAUK 
ODDZIAŁ W LUBLINIE 

POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
BRANCH IN LUBLIN 

Pan 

Pałac Czartoryskich 
Plac Litewski 2 
20-080 LUBLIN 

teł. (48-81) 475-62-00 
fax (48-81) 475-62-80 
e-maił:łubłin@pan.pl 

http://www.pan-ol.lubłin.pł 

Lublin, 2015-05-07 

Dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. 
Dyrektor Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego - Państwowego 

Instytutu Badawczego w Puławach 

Szanowny Panie Dyrektorze; 

Z okazji jubileuszu ?O-lecia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przesyłam serdeczne gratulacje 

i życzenia dalszego rozwoju, a także wielu sukcesów zasłużonej dla rolnictwa i 

rozwoju kraju placówce. 

Instytut pełni kluczową rolę w nadzorowaniu i ochronie zdrowia zwierząt 

gospodarskich i dzikich, zarówno w kraju jak i za granicą. Współpracując z 

licznymi ośrodkami prowadzi badania na najwyższym poziomie naukowym 

wdrażane w praktyce. Pozycję Instytutu wzmacnia grono wybitnych naukowców

członków Polskiej Akademii Nauk i jednocześnie pracowników Instytutu. 

Oddział Polskiej Akademii Nauk reprezentujący lubelsko-puławskie środowisko 

naukowe szczyci się współpracą z tak wybitną placówką, jaką jest PIWet - PIB 

w Puławach. 

Na ręce Pana Dyrektora składam Kierownictwu i Pracownikom Instytutu 

gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia oraz życzę satysfakcji i twórczej energii 

w realizacji kolejnych zadań. 

Z wyrazami szacunku 

PREZES 

-~fi0iQM.,O~ ' 
Prof. Tomasz Trojanowski, 

czł. rzecz. PAN 



POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH 

dla 

Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego 
- Państwowego Instytutu Badawc~ego w Puławach 

Zan;ąd Główny Folskiego Towar~srwa Nauk Weterynaryjnych w u.7;naniu wiodącej roli 
Paó.srwowego Instytutu Weterynaryjnego ~ Paó.stwowego Instytutu Badawc.7;ego w Puławach 
w ro.7;Woju i upows.7;echnianiu nauk weterynaryjnych ora.7; ks.7;tałcenia podyplomowego w Polsce, 
na posied.7;eniu w dniu 19 marca 2015 r., jednomy§lnie podjął uchwałę o pr.7;y.7;naniu wy~ej 
wymienionej instytucji wyró~nienia honorowego "Resolutio pro Laude". 

Falistwowy Instytut Weterynaryjny ~ Fallst:wowy Instytut Badawc.7;y w Puławach w 2015 r. 
obch~i jubileus.7; 7~leda utwoqenia. ~iałalność Instytutu .7;naC.7;ona jest oryginalnymi 

osiągnięciami w badaniach naukowych, ochronie .7;drowia ~er.7;ąt i c.7;łowieka, profilaktyce chorób 
.7;aka~nych, .7;apewnieniu jako§ci .7;drowotnej ~ywno§ci pochod.7;enia .7;Wier.7;ęcego, ochronie 
§rodowiska i twor.7;eniu standardów badali laboratoryjnych. Jednostka stanowi wa~ne ogniwo 
w sieci europejskich i światowych instytucji naukow~badaw~ch, kontrolnych i opiniotwórC.7;ych 
słu~ących .7;achowaniu .7;drowia public.7;nego i ro.7;Woju społeC.7;nego. 

Pracownicy Instytutu wnieśli trwałe wartości do nauk weterynaryjnych i wielce .7;asłu~li się 

dla Folskiego T owar.7;ystwa Nauk Weterynaryjnych popr.7;e.7; ~nne i twórc.7;e .7;aanga~owanie 
w d.7;iałalność Zar.7;ądu Głównego i Sekcji naukowych. 

PREZES 
FOLSKIEGO TOWARZYSTW A NAUK WETERYNARYJNYCH 

~~·~..-..-

prof. dr hab. Marian Binek 



Na pamiątkę 

obchodów 70-lecia istnienia 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

Państwowego Instytutu Badawczego 

wPuławach 

Każdy jubileusz w życiu jednostki naukowej jest czasem przyjmowania życzeń i gratulacji. 

Jest też okazją do spojrzenia na przeszłe lata, czerpania satysfakcji z sukcesów i refleksji nad zmaganiami 

z trudną drogą naukowo - badawczą. 

Waga i znaczenie Państwa codziennej pracy w zakresie ochrony zdrowia publicznego poprzez 

ochronę zdrowia zwierząt, w tym podejmowanie profilaktyki chorób odzwierzęcych oraz ich zwalczanie, 

dbałość o bezpieczeństwo żywności i pasz, doceniana jest szczególnie teraz, w dobie globalizacji, gdyż ma 

bezpośrednie przełożenie na nasze poczucie bezpieczeństwa. 

Tak znamienity jubileusz to niewątpliwy powód do dumy i satysfakcji z wieloletniej współpracy 

z PIW-PIB Puławy dla wszystkich Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii, którzy przede wszystkim chc.ą 

na ręce byłych i dzisiejszych pracowników instytutu złożyć serdeczne gratulacje. 

Pulawy, 15 maja 2015 r. 

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weten; narii 

.... IZ4d.·~ u 
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weten;narii Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

flcr .-v , rllu-, !;,_ k 
· · · · ·~:~ ·~ ····.............................. . ............... ?ć\J.. .................... . 

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weten;narii Opolski Wojewódzki Leka eten;narii 

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weten;narii 

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weten;narii Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weten;narii 



hspekcja Weteryuryjaa 

Wojew6dzkl laspektorał Weteryaaril 
,. B cdlfOSZCZ)' 

KUJAWSKO- POMORSKI 
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

Sza1UYW11.y Cl'an 
CDr lia6. 7(fzysztof Ntemau{ 

(Jlrojesor natfz.wyczajny 
(})yre~r 

Cl'aństwcrweao Instytutu Weterynaryjnego 
- Cl'aństwcrweao Instytutu CBatfa:wczeao 

w CJ'ulawacń 

Z oftazji 70 - fecia istnienia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -
Państwowego Instytutu (}3adawczego w Pufawadi w imieniu pracowniftów Inspek,fji 
Weterynaryjnej województwa ftujawsk.g - pomorsftiego oraz wfasnym, sR.fad"am serdeczne 
życzenia, gratufacje oraz wyrazy uznania wszystkim Pracownik.gm za profesjona{izm w 
tfziafaniu a przede wszystkim rozwój nauft weterynaryjnych w PoCsce i na świecie. 

'Xfl.żdy ju6ifeusz jest oftazją do dokgnania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz 
wyznaczania nowych ceCów i zadań. 

u-)rażam przek.gnanie, że k.gfejne Cata funk.fjonowania Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu (}3atfawczego w Pufawach znaczone 6ęd'ą 

nowymi osiągnięciami w pracy na rzecz ochrony zdrowia zwierząt, zdrowia pu6{icznego i 
6ezpieczeństwa żywności i pasz. 

Życzę wszystkim Pracownik.gm d'aCszych suk.fesów zawodowych, możfiwości 
rozwoju, wytrwałości w rea{izacji zamierzeń oraz wsze{ftiej pomyś{ności w życiu 

oso6istym. 

(}3ydjjoszcz, dnia 15 maja 2015 roftu 

1(ujawsk.g - Pomorski 
Woj~dzki Lek.grz Weterynarii 

R'cCJ~,pf R.fi.."b~ 
CJ@man <]@t"jiii{i 



INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

Bogdan Konopka 

Kielce, dnia 12 maja 2015 r. 

Szanowny Pan 

Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk 

Dyrektor PIW et - PIB 

d: s? ~-~~ 1/1/e/ce./...J~rlA!J~~ f7 / 
70 lat to powód do dumy i satysfakcji dla całego 

środowiska weterynaryjnego. Z tej okazji proszę przyjąć serdeczne 

gratulacje oraz wyrazy uznania. Niech te uroczyste obchody będą 

· satysfakcją z osiągniętych celów,' ale równocześnie zainspirują do 

wytyczania nowych działań. 

Życzymy Państwu dalszych sukcesów w życiu zawodowym, 

powodzenia w prowadzonej działalności a także zdrowia oraz 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Z wyrazami szacunku: 

·~--~···.· ., . . :-.1 

~ ~ "":? ==-===--= c= . ··,' ·; ·,' .:''; 
. ' 

·.;" ·, ~~ ,,l.·. 



Lu6e~PJ WojewódżPJ LeRg,rz Weterynarii 

Sza1UJ'Wtł] <Pan 

prof. tfrlia6. 7(rzysztof !!Vtemau( 

(])yre~ <PI'Wet - <PI(}j 

w (]lufawac6. 

z o~ft 70 - fecia istnienia <Państwoweao Instytutu 
'Weterynaryjneao - <Państwowego Instytutu (Ba({awczeao w (]lufawac6. 
na <Pana ręce s~my najsmfeczniejsze tyczenia i gratulacje. 
<PI'Wet - <PI(}j w (]lufawac6. 'WJ~ujqc swoje zadania w z~ 
mufycyny weterynaryjnej w szczea6fności auzanostyRj i pro.fi/4RJyRj 
clior66 zaipnyc6. zwierząt w tym clior66 odżwierzęcyc6. oraz 6-igieny 
i toi.JyiJJfoaii żywności pocliotfzenia zwierzęceao, jai.p ~ajowy ośrotfe{ 
referencyjny oceny sytuacji epilfemiofoiJianej ~aju jest najfepszym 
am6asatforem naszeao reaUmu w tej tf.zietlzinie. 

!!Vtec6. świętowany Ju6ifeusz 6ęlfzie powotfem tfo zadówofenia, 
niec6. 6ęlfzie również 6otfźcem tfo tfalśzeao tl.ziafania, tyczymy wieCu 
~6w zawotfowycli, szeroijc6. perspe~ rozwoju, wytrwałości 
w realizacji zamierzeń. 

!!Vtec6. Rptfy iJJfejny ro{przyniesie <Paristwu nowe osi41Jnięcia, a 
następne Ju6ifeusze niec6. 6ętfq przeżywane z uczuciem cafRJrwiteao 
spełnienia . 

Lu6el:sRj 'Wojewótf.zRj LeiJzrz 'Weterynarii 

Lu6Gn, tfnia 15 maja 2015 r. 



INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

Lesław Szabłoński 

Dyrektor 
Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego - Państwowego 

Instytutu Baclawczego w Puławach 

dr hab. Krzysztof Niemczuk 
profesor nadzwyczajny 

Z okazji podniosłej uroczystości 70-lecia Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach składam tą 
drogą na ręce Pana Dyrektora serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w 
działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej. 

Życzę aby najnowsze metody badawcze były gwarancją sukcesu na kolejne 
lata działalności Szacownego Instytutu. 

Proszę przyjąć oraz przekazać pracownikom życzenia wszelkiej pomyślności, 
wytrwałości w realizacji wszelkich zamierzeń, satysfakcji z wykonywania 
odpowiedzialnego zawodu oraz zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. 

Z wyrazami szacunku 

Puławy, 15 maja 2015r. 



INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

W OLSZTYNIE 

Szanowny Panie Dyrektorze. 

Pan 
Profesor Krzysztof Niemczuk 
Dyrektor Instytutu Weterynaryjnego 
w Puławach 

Puławy, 15 maja 2015 r. 

Cieszę się, że w tym podniosłym momencie jakim jest uroczystość 

70-lecia Instytutu Weterynaryjnego, mogę wyrazić moje uznanie i podziw 

dla Was, pracowników uznanego w kraju i świecie Instytutu. Dzisiejsza 

uroczystość jest również- okazją, aby podkreślić znaczenie pracy, którą 

państwo wykonujecie. 

Na Pana ręce pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za to 

wszystko co Instytut uczynił i czyni na rzecz bezpieczeństwa zdrowia 

publicznego i zdrowia zwierząt. 

Jednocześnie kieruję dla Pana i na Pana ręce dla Kadry Naukowej 

wszystkich pozostałych Pracowników Instytutu życzenia kolejnych 

jubileuszy oraz sukcesów na niwie zawodowej, spełnienia wszystkich 

zamierzeń, pomyślności w życiu osobistym. 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Szarych Szeregów 7, 
0-072 Olsztyn 

teł.: 895241450, fax: 895241477, wiwolsztvn@olsztyn.wiw.gov.pl, www.olsztyn.wiw.gov.pl 



Dr. hab. Krzysztof Niemczuk 
Profesor nadzwyczajny 
Dyrektor PIWet-PIB 
w Puławach 

S;z.aVI.OWVI.Y PaVtie Dyrektone 

Z okazji Jubileuszu 70-lecia powstania i działalności Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach proszę przyjąć moje 
serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. 

Dziękując za zaproszenie na uroczyste obchody jubileuszowe z przykrością 

informuję, że nie będę mógł w nich uczestniczyć ze względów zdrowotnych . 

Proszę jednak pozwolić skorzystać z okazji by tą drogą przekazać Panu i wszytkim 
pracownikom PIW-PIB w Puławach wyrazy szczerego uznania. Jestem przekonany głęboko 
o tym , że Państwa działalność jest podstawą do dumy i satysfakcji . 
życzę Państwu dalszego rozwoju Instytutu oraz wielu sukcesów zawodowych i 
naukowych, aby dotychczasowe wysiłki w kształceniu lekarzy weterynarii i pracowników 
Inspekcji Weterynaryjnej zanlazły w przyszłości godnych kontynuatorów. 

Mam nadzieję , że uroczystości jubileuszowe dostarczą Państwu miłych wrażeń 
będą okazją nie tylko do wspomnień , ale też i rozmów o planach na przyszłość . 

Ze swej strony chciałbym serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi za bardzo 
owocną współpracę z Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Opolu przy realizacji badań w 
dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt , zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności 
pasz. 

Życzę Państwu owocnej sesji naukowej w ramach obchodów, a Panu dużo sukcesów 
i satysfakcji w pracy, a także pomyślności i zdrowia w życiu osobistym. 

Z powai.aVtieW\ 

Witold Dereń 
kierownik ZHW w Opolu 



KOMISJA d/s SPECJALIZACJI LEKARZY 
WETERYNARII 

Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego 

24-100 Puławy, Al. Partyzantów 57 
teł. 0-81 889 32 34 fax 886 40 04 

Pan 

Warszawa, 15.05.2015 r. 

Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk 

Dyrektor Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego - PIB w Pulawach 

Z oka;ji Jubileuszu 70-lecia powolania Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 

proszę przyjąć serdeczne gratulacje z dotychczasowych osiągnięć wielu pokoleń 

Pracowników Instytutu na rzecz rozwoju nauk weterynaryjnych, polskiego rolnictwa 

i polskiej służby weterynaryjnej. Osiągnięcia Instytutu na polu zwalczania chorób 

zakaźnych i inwazyjnych, chorób niezakaźnych, patofi;jologii rozrodu zwierząt, 

bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, higieny pasz, a także w opracowywaniu 

wielu biopreparatów weterynaryjnych są niepodważalne. 

W tym Uroczystym Dniu należą się słowa podziękowań za współpracę z Komitetem 

Nauk Weterynaryjnych Wydziału II PAN, a także za współpracę z funkcjonującą od 20 lat 

na terenie Instytutu Komisją ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Podziękowania 

te składam w imieniu wszystkich członków Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Komisji 

ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. 

Serdeczne podziękowania za owocną współpracę składam obecnemu Dyrektorowi 

Instytutu Panu Profesorowi Krzysztofowi Niemczukowi. Dziękuję za życzliwość, 

za merytoryczną współpracę wykraczającą także poza obszar działalności Komisji. 



Podziękowania kieruję również do poprzednich Dyrektorów Instytutu Pana 

Profesora Mariana Truszczyńskiego i Pana Profesora Tadeusza WijaszkL 

Dziękuję Panu Profesorowi Stefanowi Kossakowskiemu za współpracę w drugiej 

polowie lat osiemdziesiątych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych z Wydziałem 

Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Na przełomie 1999-2000 podczas jednej z konferencji bujatrycznych odbywającej się 

na terenie Instytutu powstała inicjatywa powolania Polskiego Stowarzyszenia 

Bujatrycznego, a wśród członków założycieli był Pan Profesor Marian KondrackL 

Każdy Jubileusz jest oka7ją do osobistych wspomnień. Moja współpraca naukowa 

z Pracownikami Instytutu sięga przełomu lat 70 i 80. Dlatego też w tym dniu serdecznie 

dziękuję za współpracę Pani Profesor Annie Cąkale i Pani Profesor Samorek -

Salamonowicz oraz Panu Profesorowi Zenonowi Mincie. 

Dziękuję wszystkim pracownikom Instytutu - członkom Komitetu Nauk Weterynaryjnych 

jak i Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii za współpracę w tym w szczególności 

Panom Profesorom Zygmuntowi Pejsakowi, Jackowi Kuźmakowi i Krzysztofowi Kwiatkowi 

oraz Pani Profesor Iwonie Markowskiej- Daniel. 

Pamięcią obejmuję również tych, których nie ma dzisiaj wśród nas ale pozostali 

w szczególnej mojej Pamięci, tj. Panów Profesorów Stanisława Cąkalę, Wojciecha 

Karczewskiego i Edwarda Malinowskiego. 

Niech ten Jubileusz będzie również oka7ją do złożenia Życzeń Panu Dyrektorowi jak 

i wszystkim Pracownikom, Doktorantom i Uczestnikom Studiów Podyplomowych dalszych 

sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Przewodniczący Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy 

Weterynarii, Przewodniczący Komitetu Nauk 

Weterynaryjnych Wydziału II PAN 

prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Kluciński · 





~ B j ~~~ Sp6/ka z ograniczoną odpowiedzialnością, 24-100 Puławy, ul. Arciucha 2 

Szanowny Panie , 

Puławy 2015-05-15 

Pan 

Dr hab. KRZYSZTOF NIEMCZUK 

Profesor nadzwyczajny 

Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 

Państwowego Instytutu Badawczego 

w Puławach 

W imieniu społeczności Siowetu Puławy pragnę złożyć serdeczne gratulacje 

i wyrazy uznania z Okazji 70- lecia działalności Instytutu . 

Instytut Weterynarii przez ten okres położył wybitne zasługi na polu ochrony 

zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego poprzez prowadzenie prac badawczych i 

rozwojowych ,implementację nowych leków i metod do praktyki weterynaryjnej, 

prowadzenie monitoringu stanu epizootycznego, jak również propagowanie 

najnowszych osiągnięć nauk weterynaryjnych wśród kolejnych pokoleń lekarzy 

weterynarii . Znany w kraju i daleko poza jej granicami Państwowy Instytut 

Weterynaryjny stał się istotnym składnikiem i wyznacznikiem wysokiego poziomu 

polskiej żywności i jest wizytówką Puław . 

Instytut godnie kontynuuje tradycje swojego poprzednika -Państwowego Instytutu 

Gospodarstwa Wiejskiego . 

Na następne dekady życzymy Państwu pomnożenia dorobku naukowego, dalszego 

umacniania pozycji naukowej w kraju i za granicami a także rosnącej satysfakcji 

pracowników ze współudziału w funkcjonowaniu tak ważnej jednostki naukowej . 

Z wyrazami szacunku 



~ 
illlJ~tr 
DRWALEW 
OVEJERO group 

Szanowni Państwo, 

Szanowny Pan Dyrektor 
Dr hab. Krzysztof Niemczuk: 

oraz 
Rada Naukowa 

Państwozry Instytut Weterynaryjny 
Państwozry Instytut Badawci)' 

Każda rocznica jest u:Jjątkozrym świętem. Up!Jwająry czas pokaztie nam, 
jak wiele się zmieniło i czego udało się dokonać w tym czasie. 

Z okaiii Jubileuszu 70-lecia istnienia Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego pragnę Państwu serdecifJie 
pogratulować dotychczasozrych sukcesów w prary naukowo - badawci!i 

W tym uroci)'stym dniu zyc~ dals& owocno/· prary zmierzająco/ do nozrych 
roiJViązań technicznych i organizaryjnych w zakresie ochrony zdrowia i]Vierząt i 
profilaktyki chorób odiJVierzęrych, higieny i tokrykologii zywności pochodzenia 
i]Vierttcego i środków zywienia i]Vierząt oraz ochrony środowiska a także następnych 
wspania!Jch rocznic. Jestem przekonany, że również przez kolo/"ne dtfesięciolecia 
Instytut będtfe godnie słuzył realizagz celów polityki społeci!lo - gospodarci!J· 
państwa w to/. dtfedtfnie . 

Razjeszcze szczerze gratultgę tak szacowno/· roczniry. Ko1"i)'Stając z okaiii, 
chciałbym również złozyć serdeczne zyczenia Pracownikom Instytutu, aby nadal 
aktywnie PT"iJ'CiJniali się do roiJVoJU Państwa dtfałalności, osiągając dtfęki temu 
wiele sukcesów i realiifijąc swoje plany. 

Drwalew, dnia 15-05-2015 



Pan 
Dr hab. Krzysztof NIEMCZUK profesor nadzwyczajny 
Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 

- Państwowego Instytutu Badawczego 
wPuławach 

Z okazji Jubileuszu 70.Lecia 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 

- Państwowego Instytutu Badawczego 

w imieniu Dyrekcji, Rady Naukowej, pracowników Instytutu 

Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu 

Badawczego i własnym, składam serdeczne życzenia i gratulacje. 

Proszę przyjąć słowa uznania za podejmowane przez 

Instytut działania na rzecz ochrony zdrowia zwierząt, zdrowia 

publicznego oraz bezpieczeństwa żywności i pasz. 

Wszystkim pracownikom Instytutu życzę wielu dalszych 

osiągnięć oraz satysfakcji z pracy, a Kierownictwu zrealizowania 

planów rozwojowych i pomyślnego wypełnienia stojących przed 

Instytutem zadań. Niech mi wolno będzie wyrazić nadzieję na 

owocną współpracę dla dobra polskiej nauki i gospodarki. 

Z wyrazami należnego szacunku, 

Radzików , 15 maja 201 5 r. 

Prof dr 0/;::::::;~ 
Dyrektor 

Ins tytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 

- Państwowego Instytutu Badawczego 
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INSTVif"UT OCHRO.NV ROSLIN 
-~. 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 

NIP: 777-00-02-702 
KONTO: BGŻ S.A. 0/Poznań Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600 

Telefony: Centrala 061 864-90-00 
Dyrektor 061 864-90-01 

061 867-92-22 
Fax: 061 867-63-01 

www. lor. poznan. pl 

Poznań, dnia 15 maja 2015 r. 
•. ', 

l . '·· ·< ·. '' ' l • 

. · ~ Sz. Pan 

ł dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof nadzw . .. 

Jl 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Dyrektor 
Państwowy Instytut Weterynaryjny 
Państwowy Instytut Badawczy 

Aleja Partyzantów 57 

24-1 00 PUŁA WY . ,· ' ' ' . ,. 

w imieniu Dyrekcji, Rady Naukowej i zespołu pracowników Instytutu 
Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu pragnę 
przekazać Panu serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu 70-lecia 
działalności naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz życzenia dalszych 
lat owocnej pracy. 

Obchody Jubileuszowe zawsze stają się okazją do podsumowań 
t bilansu uzyskanych wyników pracy oraz osiągnięć organizacyjnych, 
powrotu we wspomnienia do przeżytych lat, a także spoJrzema 
w przyszłość i tworzenia kierunków dalszego rozwoju. 

Niech przyszłość będzie dla Państwa pasmem sukcesów 
i największych osiągnięć. 

tyczę satysfakcji z życiowych dokonań, wielu lat dalszej, twórczej 
pracy, wszelkiej osobistej pomyślności dla Pana oraz dla wszystkich 
pracowników Instytutu. 

Z W.JJrazami szacunku i uznania 
DYREKTOR 
So)Yl0<-1 kv

prof dr hab. Danuta Elżbieta Sosnowska 

' .1' 

., 

. ' 



INSTYTUTOGRODNICTWA 

lnllort •• 
SKIERNI EWICE • • 

Szanowny Cl'an 

dr fia6. 'l(rzysztoj :Niemcz u~ prof. nadzw. 

CDyrefttorPaństwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB 

LIST GRATULACYJNY 

Szanowny CJ>anie (])yreli.Jorze 

(}3ardzo dzięftuję za zaproszenie na o6cfiocfy Ju6ifeuszu 70-fecia Cl'aństwowego Instytutu 

Weterynaryjnego- Cl'aństwowego Instytutu (}3adawczego. 

W tym uroczystym dniu, w imieniu własnym oraz całej Społeczności Instytutu Ogrodnictwa 

s/ifadam najserdeczniejsze gratufacje i uryrazy uznania za dotycficzasowe osiągnięcia oraz życzę 

dalszycli suf?sesów w reafizacji zapfanowanycfi działań. Ju6ifeuszowy, siedemdziesiąty roft 

istnienia Instytutu Weterynaryjnego to czas szczegó(ny, R./óry jest powodem do dumy i satysfaf?sji 

z dotycficzasowycfi dok.gnań i osiągnięć na rzecz rozwoju nauft weterynaryjnycli w CJ>olsce i na 

świecie, ze szczegó(nym uwzg{ędnieniem ocfirony zdrowia zwierząt, zdrowia pu6(icznego oraz 

6ezpieczeństwa żywności i pasz. 

:Na ręce Pana (])yrefi.Jora s/ifadam cafemu Zespołowi Instytutu życzenia dalszycli wy6itnycfi 

osiągnięć nauftowo-6acfawczycfi oraz wsze({iej pomyś(ności w życiu prywatnym i zawodowym. 

Łączę uryrazy głę6oftiego szacunftu 



Ofsztyn, 2015-05-15 

SzJP. 
(])r lia6. 7(fzysztof N"temeZuft 
<Dyre~r (J'aństwoweeo Instytutu Weterynaryjneeo 
(J'aństwoweeo Instytutu (]Ja({awczeeo 
w (Jlufawacli 

Z ok_ azji imponującego Ju6ifeuszu 70-fecia aziałaCności (]>aństwowego Instytutu Weterynaryjnego 

- (]>aństwowego Instytutu CBatfawczego w Pufawadi w imieniu swoim oraz pracownik_ów Instytutu 

'Rgzroau Zwierząt i CBatfań Żywności (]>jl!N w Ofsztynie sRjatfam sertfeczne gratuCacje i najCepsze 

życzenia pełnej satysfafi.sji z pol[jętycli zadań w służ6ie ara !{raju. 

:Nasze instytucje oa Cat łączy wieCofetnia, pełna życzCiwości i zrozumienia współpraca, F<Jóra w 

tym ju6ifeuszowym rok_u została przypieczętowana otrzymaniem, wraz z innymi jeanostk,slmi 

tfziałającymi w o6szarze nauk_ weterynaryjnycfi, statusu '}(jajowego Ośroak,sl Wiotlącego - 'l(J{OW. Jest to 

fiJJfejny przyRjatf na to, że wspó{ne aziałanie i otwartość przynosi efeF<Jy. 

Wraz z życzeniami k_ieruję słowa szacunk_u i uznania ao wszystk_icfi (]>racownik_ów Instytutu, 

F<Jórzy swoją pracą i osiągnięciami tworzą azisiejszy jego autorytet, przyczyniając się ao jego rozwoju. 

:Na fiJJniec życzę niefiJJńczącej się {isty sufi.sesów oraz niesła6nącego zapału w potfejmowaniu 

nowycfi wyzwań. 

(]>roj. ar fia6. :Mariusz 1G (]>isk_ufa 

(])yrekJor I~iCBŻ (]>)4_1{ 



INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO 
im. STANISŁAWA SAKOWICZA 

Paltstwowy Instytut 'Wetuynmii 
• Paltstwowy Instytut 'Batfa'UJC.Zy 
J1lL Party~antów 57 
24·100 pt(jLJJLcwy 

W imieniu pracowni((pw Instytutu !R.Jibactwa 
Śródlqtfowego im. Stanisława Sa.K_owicza w Ofsztynie, 
9{fu{y !J{.au~wej i własnym seraecznie gratu{uję 

Paltstwowemu Instytutowi Weterynarii Paltstwowemu · 
Instytutowi r.Batlawczemu, jubileuszu 70-Cecia. 

Przef(a.zując wyrazy uznania za osiągnięcia 

i oCórzymi wf(łtul w rozwój pofs{Qtj naufj, azię{Qtję za 
wieCoCetni4 i wyso~ cenioną przez nas współpracę. 

Pracowni~w Instytutu proszę · o przyjęcie 

najCepszycli życzeń pomyś{ności w pracy zawotlowej 
i w życiu osobistym. 

Ofsztyn, 11 ttUlja2015 r. 

Z wyrazami szacun{Qt 

~,;,czw ~ qMJJwe,. 
Prof{/ i':ó: r.Bogustaw Ztlanowsfj 

f])yref(tor Instytutu 



Szanowny CJ>anie (J)yrek.Jorze, 

Szanowny CJ>an 
Profesor 1(rzysztof :Niemczuk_ 
(J)yrek.Jor 
CJ>aństwowego Instytutu Weterynarii
CJ>I(]3 w Pufawadi 

W imieniu (J)yreksji i pracownik_ ów Instytutu qenetykj i Jfotfow{i 
Zwierząt CJ>}f!N w Jastrzę6cu skjatfam CJ>anu (J)yrek.Jorowi, ~atfzie :Nau~wej 
oraz cafej spofeczności gratufacje z ok.fzzji Ju6ifeuszu 10-fecia CJ>aństwowego 
Instytutu Weterynarii- CJ>aństwowego Instytutu (}3atfawczego. 

Pragnę przek.fzzać uryrazy szacunk_u i uznania tf{a rofi i wkjatfu Instytutu 
w rozwój nauk_ weterynaryjnycli w CJ>ofsce. Wspófpraca z wiefoma ośrotfkg.mi w 
~aju i na świecie oraz reafizacja {icznycli projek.Jów 6atfawczycli zaowocowafa 
6ogatym tforo6k_iem nauk_ourym oraz {icznymi osiągnięciami o zasięgu 
świp-tourym, czego potwierdzeniem jest uzysk.fznie statusu 'l(rajowego 
:Nau~wego Ośrotfkg. Wiotlącego (1:0fOW) w dziedzinie nauk_ weterynaryjnycli 
w ~nsorcjum "Zirowe zwierzę- 6ezpieczna żywność". 

Clicę potf~eś{ić również {iczne nauk_owe i ~feżeńsk_ie ~ntak.Jy fączące 
nasze jednostki i mam nadzieję na tfafsz_ą owocną wspófpracę. 

Jestem prze~nany, że ~fejne fata przyniosą śrotfowisk_u nau~wemu 
Instytutu wie fe nourycli możfiwości rozwoju, a tym samym przysporzą mu 
{icznycli satysfak.fji 

W imieniu wfasnym, a tak_że wszystk_icli pracownikJ]w pragnę przek.fzzać 
życzenia tfafszycli suk.fesów oraz wsze{k_iej pomyś{ności w życiu oso6istym. 

Z uryrazami szacunk_u, 

(J)yrekfor 
Instytutu qenetykj iJfoaowfi Zwierząt CJ!)ł:N 

t 

Jastrzę6iec, 15 maja 2015 rol(u 



SmnownyPan 
dr hab. Krzysztof 
profesor nadzwyczajny 
Dyrektor 
PANSlWOWEGO INSMUTU WETERYNARYJNEGO 
- PANslwoWEGO INSMUTU BADAWCZEGO 

W PlJłAWACH dr PIWet 

~ 
Szanowny Panie Dyrektorze 

Z okazfi wyjątkowego . wydarzenia, jakim jest Jubileusz 7G-Iecla 
Pal\stwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego 

Instytutu Badawczego w Puławach składamy na ręce Pana Dyrektora 
wyrazy najwyższego uznania i serdeczne gratulacje. Czynimy to z radością 
i satysfakcją w imieniu władz i pracowników Instytutu Zootechniki Państwowego 
Instytutu Badawczego. 

Jeshdmy przekonani, że wytyczona strategia znakomicie kierowanej 
placówki badawczo-rozwojowej, która wpisuje się w ambitny cel rozkwitu nauk 
waterynaryjnych w Polsce i na ~wiecie, wpłynie znacząco na jej wzrost, 
a honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie inspiracją 
w kształtowaniu coraz piękniejszego wizerunku PIWet w Puławach. 

Dziękując m mszczyt uczestniczenia w obchodach jubileuszowych, 
~ Dyrekcji i wszystkim Pracownikom dalszych sukcesów, mdowolenia 

, kolejnych osiągn w kontynuowaniu wspaniałych tradycji Instytutu oraz 
nn~nutlnośc:i w życiu oSobistym. Niech następne Jubileusze będą równie 
satysfakcjonujące jak ten, który w tym roku macie okazję uroczyście celebrować. 

Z wyrammi smcunku i uznania 

z..ca Dyreldora 
ds. Infrastruktury 

Z·ca Dyrektora IZ PIB 

~s. Na~kl 
~a.. -h' 

prof dr hab. Ro ert Eckert 



(}'a n 
dr lia6. 1(rzysztof !Niemcz u~ prof. nad:zw. 
(])yreRJor 
(}'aństwowego Instytutu Weterynaryjnego 
(}'aństwowego Instytutu CBadawczego 
w Cllufawacli 

Szanowny (}'a nie (])yreRJorze! 

Z aftazji Ju6ifeuszu 70-fecia (}'aństwowego Instytutu Weterynaryjnego 
- (}'aństwowego Instytutu CBadawczego w Cllufawacli skjadamy serdeczne 
gratufacje i uryrazy uznania dfa dotycliczasowycli doftonań. 

(])ziafa{ność i osiągnięcia o6cliodzącego ju6ifeusz Instytutu są dos~nafe 
znane pracowni~m Instytutu Vprauy !Nawożenia i qfe6oznawstwa -
(}'aństwowego Instytutu CBadawczego w Cllufawacli. Łączą nas też wspó{ne 
tradycje liistoryczne i sąsiedztwo oraz wiefoftierun~wa współpraca. 

(}'aństwouy Instytut Weterynaryjny - (}'aństwouy Instytut CBadawczy 
w Cllufawacli poprzez swoją dziafa{ność w zakfesie oclirany zdrowia 
zwierząt i 6ezpieczeństwa żywnościowego zawsze przyczynia[ się 
do rozwoju gospodarRj (}'ofsRj i umocowania jej pozycji w świecie, wspierając 
możfiwości zapewnienia wysoftiejjak.gści produRJów zwierzęcycli i rozwoju 
ek.§portu. 

rvt)yniRj 6adań i osiągnięcia Instytutu sfużyfy społeczeństwu, a taftże 
wspierały i nada{ wspierają decyzje ro{ni/{9w, przyczyniając się jednocześnie 
do poprauy ja~ści produRJów zwierzęcycli, zmniejszenia zagrożeń dfa 
środowis/i.g, przyrodniczego oraz poprawy opfaca{ności i ~n!turencyjnośc1 
pofsftiego ro{nictwa. 

Za pośrednictwem (}'ana Profesora skjadamy (])yref<sji, CR.gdzie !NauftoweJ 
i wszystRjm CFracowni~m życzenia dafszycli suf<sesów, niesfa6nącej energii 
w działaniu oraz zdrowia i wsze{ftiej pomyś{ności. 

Vprzejmie prosimy o prze/i.g,zanie pozdrowień i wyrazów szacunftu 
emerytowanym CFracowni~m Instytutu. 

Z poważaniem 

Przewodniczący ~d'y :Nauk.gwej 

IV~r 
pr'Ji fia6. Jan 1\pś 

. (])yre~or IV:N(}-CJ>RB 

pr~tf;lia6 



MORSKI 
INSTYTUT 
RYBACKI 
PAŃSTWOWY 

INSTYTUT 
IADAWCZY 

Sz. <Pan 

Pufawy, 15.05.2015 r. 

(])r lia6. 7(fzyutoj N"Je111C.t:u( prof. natfzw. 
(])yreiJor 

<Państwowego Instytutu Weterynaryjneao - <Państwowego Instytutu (]Jad'awczego 

Wiefce Szanowny Panie Vyrekforze! 

Z ok.gzji pięk,nego Ju6ifeuszu 70-fecia 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu (Badawczego 

s~adam na ręce Pana (})yre/iJ;ora serdeczne gratufacje. 

Ju6ifeusz jest wspaniafą ok.gzją, 

a6y przek.gzać uryrazy najwyższego uznania 

dfa Pracownik,ów Instytutu za w~ad pracy ponoszony 

na po{u nauk, weterynaryjnycli w Pofsce i na świecie. 

70 fat istnienia PIWet-PI(B to powód do dumy i satysfaf<fji dfa wszystR.je/i 

wspófpracującycfi z Instytutem organizacji naukflurycfi. 

Przez wiefe fat nasza wspófpraca wspaniafe się rozwija fa, 

uryrażam nadzieję na dafszą jej kflntynuację. 

Z uryrazami szacunk,u 

(})yre/iJ;or ?d.orsRjego Instytutu CX)6ack,iego 
- Państwowego Instytutu (Badawczego 

~~~ttu~~ 
Prof. dr fia6. 'Tomasz Link,owsRj 

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kołłqta j a l 
8 l -332 Gdynia 

tel.: +48 587 356 232 
fax: +48 587 356 l l O 
e-mail: sekrdn@mir.gdynia.pl 
www.mir.gdynia.pl 
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(})ear Co((eagues! 

, We conoratufate you on tlie 70 tn anniversary 
oj tlie :Nationa{ Veterinary ~searcli I nstitute f 

Current{y, your I nstitute is katlino institution eonduetino 
spectrum oj researcli -from tlie tfevefopment 

oj tfiaiJnostic and' prevention means oj animaC infectious tfiseases 
to tlieir impfementation in protfuction. 

rrlie emp(oyees oj your organi.zation eonduet e~ensive wo~ on topicaC areas 
oj veterinary metficine, perfonn researcli on fundamentaC pro6fems oj prevention antf 

controC oj animaC tfiseases. 
fJJie Institute lias a liitJii scientific potentiaC. CJlu6Cications oj your scientists are wid'e{y 

k.nown 6otli in ([Jo{atuf and' a6roacf. 
([Jrooj oj tliis is tlie functionino oj two OIP. reference - Ca6oratories 6asetf on 

institution. 
Strono friend'sliip and' protfuctive professionaC contacts 6itufs our teamsfor many 

years. 
'We liope tliat tliey wź{[ continue for many years and' wź{[ 6rino tanoi6fe resuCts oj joint 

scientific acliievements! 

~ (])ear Jrietufs and' co{[eagues! 
~ 
~ 'We wis/i you mucli success in wo~ creative inspiration, successfuC conquest oj new .. 
~ scientific peaRJ, peace, liannony and' prosperity! 
!;l 
~~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

:l Sincere{y, 
~om tlie team oj:NSC ''Institute ojP.xperimentaC 
~ and' CCinicaC o/eterinary :Metficine" _ /) ,.../' 
~ CDirector, <7 t(~ 
~ g{jł}fS )łcatfemician ~ ·1 

(}3. rr: Stegniy 
~. 
li 

~ 



INSTYTUT PARAZYTOLOGII im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk 

ul. Twarda 51155 

Szanowny Pan 
Dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny 
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Jubileusz to dzieli szczególny, a uroczystość 70-lecia istnienia Instytutu to powód do dumy i okazja do 

wspomnieli. 

Instytut należy do wiodących ośrodków prowadzących badania naukowe i prac rozwojowe, których celem 

są nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i profilaktyki chorób 

odzwierzęcych. Ogromne znaczenie mają osiągnięcia w zakresie higieny i toksykologii żywności 

pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz ochrony środowiska. Opracowywanie l 

wdrażanie technologii produkcji biopreparatów i zestawów diagnostycznych są szczególnie ważne do 

osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej polistwa w tej dziedzinie. 

Sukcesy i osiągnięcia są jak wiadomo dziełem wspólnym i efektem kolektywnych działali. Bez udziału 

pracowników naukowych, technicznych i administracji, którzy byli zaangażowani, często nawet 

pokoleniowo, osiągnięcia Instytutu nie byłyby takimi, jakimi są. 

W tym szczególnym dniu, na ręce Pana Dyrektora przekazuję gratulacje 

i wyrazy uznania dla wszystkich, którzy na przestrzeni lat wspieraliinstytut 

swoimi siłami, wiedzą i ciężką pracą oraz w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do budowania Jego świetności. 

Wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości życzę dalszych sukcesów w utrzymaniu 

dotychczasowego, wysokiego poziomu działalności Instytutu oraz wytrwałości w realizowaniu wszelkich 

zamierzeń i satysfakcji z ich spełnienia. 

Z wyrazami szacunku 

A1(W}o~W~ 
Prof. dr hab. Bożena Moskwa 

Dyrektor Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefaliskeigo PAN 

Warszawa, lS maja 2015 r. 
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Szanowtry Pan 
Dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzy;yczajtry 
Dyrektor 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach 

Szanowtry Panie Dyrektorze! 

w imieniu włastrym i zespołu redakryjnego czasopisma ,,Mecfyryna 

Weterynaryjna" pragnę przekazać Panu i Pańskim Współpracownikom gratulag'e 

z oka?Ji" lO-lecia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu 

Badawczego oraz wyrazy uznania za wielki wkład Instytutu w rozy;rjj nauk 

weterynaryjtrych. 

Kontakty Redakgi" z Instytutem mają długą i dobrą historię. Korzystamy 

z Państwa wiedzy i cenimy wysoko tę współpracę, mając równocześnie świadomość, że na 

puławski zespół uczotrych, mimo ciążąrych na nim obowiązków, zawsze możemy liczyć. 

Życzę także, aby kolc:Jne lata d~ałalności zaowocowaly nowymi osiągnięciami 

naukowymi oraz sukcesami w umacnianiu prestiżu zawodu lekarza weterynarii. 

z wyrazami szacunku 
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