
 

POLSKIE  STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW  I  IMPORTERÓW  LEKÓW  WETERYNARYJNYCH 
POLPROWET 
ul. Puławska 145 
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Warszawa, dnia 01.10.2022 

 

 
                                                                                    Szanowna Pani 

                                                                               Agata Andrzejewska        
                                                                        Wiceprezes ds. Produktów  
                                                                        Leczniczych Weterynaryjnych 

 
LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI JUBILEUSZU 20-LECIA URZĘDU REJESTRACJI 

PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 
 
 
 
 
w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych 
„POLPROWET” składamy najszczersze gratulacje i wyrazy uznania za wkład na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności skutecznych leków weterynaryjnych na polskim 
rynku. 
 
Owocna współpraca dla wspólnego dobra, jakim jest zdrowie zwierząt, a w konsekwencji 
także ludzi, to znak rozpoznawczy komunikacji pomiędzy przedstawicielami Urzędu a branżą. 
Osiąganie wspólnego celu ułatwia wysoka transparentność i partnerstwo w bilateralnych 
rozmowach o przyszłości rynku leków weterynaryjnych. Niezwykłą pomocą jest także wyskoki 
poziom kompetencji Urzędników, co pozwala na merytoryczną i efektywną współpracę. 
 
20-lecie działalności to nie tylko powód do świętowania i dumy, ale także zobowiązanie do 
kontynuacji współpracy zgodnej z najwyższymi obecnie panującymi standardami. 
 
Życzymy Kierownictwu oraz Pracownikom Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wielu sukcesów i satysfakcji z realizacji 
kolejnych projektów mających zapewnić bezpieczeństwo, skuteczność i dostępność wysokiej 
jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 

 
 

Z gratulacjami i wyrazami szacunku, 

                 
 Przewodniczący Zarządu     Sekretarz generalny 
 lek wet. Robert Kaszyński     mgr  inż. Radosław Knap
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                                 Szanowny Pan 
                                     Grzegorz Cessak 

                                             Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
                                             Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

 
LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI JUBILEUSZU 20-LECIA URZĘDU REJESTRACJI 

PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 
 
 
 
 
 
w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych 
„POLPROWET” składamy najszczersze gratulacje i wyrazy uznania za wkład na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności skutecznych leków weterynaryjnych na polskim 
rynku. 
 
Owocna współpraca dla wspólnego dobra, jakim jest zdrowie zwierząt, a w konsekwencji 
także ludzi, to znak rozpoznawczy komunikacji pomiędzy przedstawicielami Urzędu a branżą. 
Osiąganie wspólnego celu ułatwia wysoka transparentność i partnerstwo w bilateralnych 
rozmowach o przyszłości rynku leków weterynaryjnych. Niezwykłą pomocą jest także wyskoki 
poziom kompetencji Urzędników, co pozwala na merytoryczną i efektywną współpracę. 
 
20-lecie działalności to nie tylko powód do świętowania i dumy, ale także zobowiązanie do 
kontynuacji współpracy zgodnej z najwyższymi obecnie panującymi standardami. 
 
Życzymy Kierownictwu oraz Pracownikom Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wielu sukcesów i satysfakcji z realizacji 
kolejnych projektów mających zapewnić bezpieczeństwo, skuteczność i dostępność wysokiej 
jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 

 
 

Z gratulacjami i wyrazami szacunku, 

               
           Przewodniczący Zarządu     Sekretarz generalny 

      lek wet. Robert Kaszyński              mgr inż. Radosław Knap 
  


