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Fundacja 
„Pro Medici Veterinarii”

działająca przy 
Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wrocławiu 

wspiera lekarzy weterynarii oraz członków ich 
rodzin znajdujących się w szczególnie ciężkiej 

sytuacji życiowej

Fundacja zwraca się z apelem o jej zasilenie 
dowolną kwotą dla osób najbardziej 

pokrzywdzonych przez los

Numer konta Fundacji:
 18 1020 5242 0000 2202 0158 8417

Adres: ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wrocław

Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej 
Fundacji (Organizacji Pożytku Publicznego). 

Wystarczy w odpowiednich rubrykach deklaracji 
podatkowej rocznej wpisać nazwę: 

Fundacja „PRO MEDICI VETERINARII”
numer KRS 0000247344

Z góry dziękujemy!

W imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosiæ na:

Jubileuszow¹, 50 Konferencjê Naukow¹ 
„AKTUALNE PROBLEMY W PATOLOGII DROBIU”

W programie konferencji znajd¹ siê wyk³ady poświêcone problemom 
weterynaryjnym i zootechnicznym w stadach drobiu grzebi¹cego oraz wodnego.

Konferencja odbêdzie siê w dniach 
28-30 czerwca 2019r. 

w Hotelu Polanica Hotel Resort & Spa w Polanicy-Zdroju 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji proszone s¹ o rejestracjê na 
stronie internetowej: www.konferencjadrobiarskawroclaw.pl lub drog¹ mailow¹ na 
adres: konferencja.drobiarska@upwr.edu.pl do 7 czerwca 2019r.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 750,- PLN (z VAT) i obejmuje materia³y 
konferencyjne, 2 noclegi w pokojach 2-osobowych, obiady i uroczyste kolacje. 

Op³atê uczestnictwa w Konferencji prosimy wnieśæ na konto PTNW o/Wroc³aw 
Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków.

Nr konta:
82 1020 5242 0000 2902 0273 0067 

z dopiskiem „Konferencja Drobiarska”

Wiêcej informacji na stronie internetowej:
www.konferencjadrobiarskawroclaw.pl 
lub 
www.upwr.edu.pl w zak³adce konferencje, seminaria wyk³ady

 
 Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Alina Wieliczko

Polskie Towarzystwo
Nauk Weterynaryjnych
Sekcja Fizjologii i
Patologii PtakówKatedra Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków 

i Zwierz¹t Egzotycznych Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej



1Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 1 (113), 2019

SPIS TREŚCI

Wstêpniak - Wojciech Hildebrand  ................................................................................................................... 3
Materia³y na XXI Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wet. DIL-Wet.  .................................... 5
Sprawozdanie Prezesa Rady DIL-Wet.  ............................................................................................................. 5
Sprawozdanie Skarbnika Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet.  ...................................................................................... 9
Wykonanie bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet. w 2018r.  ............................................................................. 10
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet. w 2018r.  ......................................................11
Projekt bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet. na rok 2019  .............................................................................. 12
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 1 styczeñ - 31 grudzieñ 2018r.  ...................................................... 13
Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL-Wet.  ..................................................................14
Sprawozdanie S¹du Lekarsko-Wet. DIL-Wet.  ................................................................................................. 15
Sprawozdanie z dzia³alności Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej DIL-Wet.  ............................................................ 15
Sprawozdanie z dzia³alności Fundacji ,,Pro Medici Veterinarii” w 2018r.  ......................................................... 16
Sprawozdanie z dzia³alności Ko³a Seniorów DIL-Wet. za rok 2018  ...................................................................17
Projekty Uchwa³ (1÷7)  ...................................................................................................................................17
Z dzia³alności Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  ........................................................................................... 21
Posiedzenie Rady DIL-Wet. VII Kadencji nr 14 (15.11.2018) i nr 15 (13.12.2019) - Teresa Rogowska  .................... 21
Informacje Inspekcji Weterynaryjnej  ...................................................................................................... 27
Pismo Dolnośl¹skiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ws. przepisów dotycz¹cych zakwalifikowania 

do odpadów czêści cia³a zwierz¹t domowych  ............................................................................................... 27
Dokument handlowy w przychodni weterynaryjnej - jak i kiedy nale¿y go przygotowaæ - Kamila K³os  ............... 27
Pismo G³ównego Lekarza Weterynarii ws. zmiany wymagañ dotycz¹cych przemieszczania/przywozu 

zwierz¹t z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej  ........................................................................................... 28
Z ¿ycia Uczelni  .......................................................................................................................................... 30
Informacja z posiedzeñ Rady Wydzia³u Medycyny Wet. UP we Wroc³awiu w okresie od września 2018r. 

do lutego 2019r. - Bo¿ena Doszyñ  ............................................................................................................ 30
Jubileusz prof. Janeczka: - A chcia³em byæ architektem - Katarzyna Kaczorowska  ............................................ 31
Studentka UPWr na sta¿u w RPA - mj  ........................................................................................................... 34
Akty i porady prawne  .............................................................................................................................. 36
Wykaz aktów prawnych dot. weterynarii opublikowanych w okresie od lipca do grudnia 2018 - J.Borowiec  ...... 36
Kronika wydarzeñ  .................................................................................................................................... 37
Zjazd absolwentów rocznika 1970-1976 na Majorce w 2018r. - Piotr Kneblewski  ............................................ 37
Z³oty Jubileusz Absolwentów roczników 1962-1968 i 1963-1969  .................................................................. 41
Spotkanie wigilijne Seniorów Lekarzy Weterynarii 2018r. - Bohdan Wojtal  ..................................................... 45
Wrêczenie dyplomów prawa wykonywania zawodu lek. wet. oraz Wieczór Wigilijny w Pa³acu 

Paw³owickim - J.D. ................................................................................................................................... 45
Spotkanie Noworoczno-Karnawa³owe Ko³a Seniorów Lek. Wet. Dil-Wet. - Bohdan Wojtal  ...............................51
Zwiedzanie schronu przeciwlotniczego podziemi Placu Solnego we Wroc³awiu przez cz³onków Ko³a 

Seniorów Lekarzy Weterynarii - Leokadia Wojtal  ....................................................................................... 52
X Jubileuszowy Bal Lekarza Weterynarii - Wojciech Hildebrand  ..................................................................... 53
XII Mistrzostwa Polski Lek. Wet. w Narciarstwie Alpejskim - W.Hildebrand, R.Karczmarczyk, L.Pankiewicz  ...... 55
Problemy spo³eczno-zawodowe  .............................................................................................................. 57
Interpretacje zapisów Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii (tezy) - Anna Zalesiñska  ........................................... 57
Metody oceny jakości ¿ycia zwierz¹t przewlekle chorych i wskazania do eutanazji - Pawe³ Pasieka  .................... 58
Kilka s³ów po emisji w sobotni wieczór reporta¿u w TVN24 „Chore Byd³o Kupiê” - Bogus³aw Czerski  ...............61
Zagadnienia zawodowe  ............................................................................................................................ 62
Postêpowanie z pacjentem onkologicznym. Cz. IV - Wojciech Hildebrand  ....................................................... 62
Metropatie i choroby jajników starszych suk i kotek - podejście kliniczne i prowadzenie - Andrea Münnich  ....... 66
Hormony i nowe markery w diagnostyce chorób uk³adu rozrodczego - obiecuj¹ce perspektywy 

- Sandra Goericke-Pesch  .......................................................................................................................... 68
Z historii Weterynarii  ............................................................................................................................... 69
Prof. dr Andrzej Walentowicz - lekarz i lekarz weterynaryjny zas³u¿ony dla Krakowa - Bartosz Winiecki  ............ 69
Studia podyplomowe, konf. naukowe, szkolenia  ................................................................................... 72
Informacje ró¿ne  ...................................................................................................................................... 75
Moje przemyślenia o GMO - Tomasz Tarkowski  ............................................................................................ 76
Z ¿a³obnej karty  ....................................................................................................................................... 77
Po¿egnanie św. pamiêci dr Krystyny Wis³owskiej  ........................................................................................... 77
Wspomnienie o Matce, Krystynie Wis³owskiej, z domu Kubalskiej - Janusz Wis³owski  ...................................... 77
Pamiêci tych co odeszli - Roman Bochdalek  .................................................................................................. 80



2 Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 1 (113), 2019

SKŁADKA CZŁONKOWSKA w 2018 r. i 2019r.:
• lekarze weterynarii wykonujący zawód, bądź osiągający dochód z innego źródła:  - 50 zł  miesięcznie
 pierwsza składka - w miesiącu wpisu do rejestru członków - 90 zł
• lekarze weterynarii - emeryci i renciści, nie wykonujący zawodu (od miesiąca, w którym złożyli prawidłowe oświadczenie o braku 

dochodu poza emeryturą lub rentą) - 0 zł
• lekarze weterynarii - słuchacze studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie osiągają zarobku (od miesiąca, 

w którym złożyli prawidłowy wniosek oraz przy składaniu Oświadczeń i Zaświadczeń w określonych 
terminach) - 25 zł  miesięcznie

• lekarze weterynarii - nie osiągający dochodu z żadnego źródła (od miesiąca, w którym złożyli prawidłowy wniosek i  pozostałe 
dokumenty) - 25 zł  miesięcznie

Wpłata składki członkowskiej winna być dokonana do końca miesiąca, którego dotyczy. Składki członkowskie od lekarzy 
weterynarii skreślających się z rejestru członków pobiera się do miesiąca, w którym podjęta została decyzja o skreśleniu.

UBEZPIECZENIE OC i NNW dla wszystkich cz³onków DIL-Wet. op³acaj¹cych sk³adki cz³onkowskie:
TUiR  „ALLIANZ” Polska S.A. Oddz. Wroc³aw, ul. Dmowskiego 3/10, 50-203 Wroc³aw, 

Agent ubezpieczeniowy: Artur Nowak, tel. kom. 600 316 272, e-mail: artur.nowak@port.allianz.pl

Druk: www.drukarniaosiedlowa.pl , tel. 71 797 55 94; nakład: 1580 egz.

INFORMUJEMY, ¯E NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY DOSTÊPNE S¥ KOLEJNE NUMERY 
BIULETYNU W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Biuro Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
czynne jest w dni robocze 

w środy w godz. 1000 – 1730

w pozostałe dni w godz. 830 – 1530

UWAGA! Ewentualne zmiany godzin pracy biura 
zawsze na stronie internetowej Izby

Adres: ul. Sopocka 21 / 2, 50-344 Wrocław, tel./ fax  71 322 03 45
e-mail: biuro@dilwet.pl ; strona internetowa: www.dilwet.pl

Sekretariat: Joanna Kwiecińska, Teresa Rogowska, Danuta Wojewódzka

Prezes Rady DIL-Wet.: dr n.wet. Wojciech Hildebrand, wtorek, piątek: 1130 – 1300 
tel. kom. 603 263 390; e-mail: w.hildebrand@dilwet.pl; biuro@dilwet.pl

Wiceprezes Rady DIL-Wet.: lek. wet. Jan Dorobek, tel. kom. 603 263 314
Wiceprezes Izby: dr n.wet. Robert Karczmarczyk, tel. kom. 603 263 337

Sekretarz: lek.  wet. Małgorzata Sitnik, tel. kom. 603 263 356
Skarbnik: lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko, tel. kom. 603 263 340

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
lek. wet. Piotr Waleński, tel. kom. 603 263 358; pisma kierować na adres Izby

Przewodniczący Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Andrzej Hołdowański, tel. kom. 603 263 357

Radca Prawny:
mec. Anna Zalesińska, tel. kom. 604 293 203; e-mail: kancelaria.zalesinska@gmail.com;

pisma kierować na adres Izby
Księgowość: Biuro Rachunkowe ARCO, tel. 576 705 913, 71 789 9149

informacje w sprawie składek członkowskich w biurze Izby pod nr. tel. 71 322 03 45
Konto: PEKAO S.A. I O. we Wrocławiu Nr: 

48 1240 1994 1111 0000 2495 9016
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Szanowne Kole¿anki 
i Koledzy.
Kolejny rok na dobre 

ju¿ rozgości³ siê w na-
szym ¿yciu. Co ponie-
którzy jeszcze trwaj¹ 
w noworocznych posta-
nowieniach, wielu z nas 
niecierpliwie czeka na 
spe³nienie obietnic rzuca-
nych tu i ówdzie, wygl¹-
da na to, ¿e „na wiatr”. 

Ale warto sobie uzmys³owiæ, ¿e rok 2019 obfituje w ju-
bileusze, i to te tak zwane okr¹g³e. Z jednej strony rocz-
nice wydarzeñ smutnych jak 80 rocznica napaści na 
Polskê s¹siadów zza zachodniej i wschodniej granicy, 
z drugiej strony tych, które nastraja³y optymistycznie 
jak obrady okr¹g³ego sto³u (30 rocznica), wst¹pienie 
Polski do NATO (20 rocznica) czy do Unii Europejskiej 
(15 rocznica). W tym „nat³oku” wydarzeñ powinniśmy 
zwróciæ uwagê na obchody setnej (100!!!) rocznicy 
powstania w Polsce S³u¿by Weterynaryjnej, której 
spadkobierczyni¹ jest dzisiejsza Inspekcja Weteryna-
ryjna. Co prawda ktoś, kto uwa¿nie śledzi historiê mo¿e 
dopatrzyæ siê, ¿e w świetle aktualnych doświadczeñ. 
Dekret podpisany w grudniu 1918r. przez Naczelni-
ka Pañstwa Polskiego Józefa Pi³sudskiego nie by³ dla 
S³u¿by Weterynaryjnej/Inspekcji Weterynaryjnej naj-
szczêśliwszy, gdy¿ przekazywa³ z dniem 13.01.1919 r. 
owe s³u¿by z kompetencji Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych. Nie 
oznacza to te¿, ¿e weterynaria wcześniej nie istnia³a 
na ziemiach Polskich. Ju¿ w roku 1532 pojawi³a siê 
ksiêga „Sprawa a lekarstwa koñskie” królewskiego 
kowala Conrada, zaś w 1804 r. na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim w Krakowie powsta³a pierwsza Katedra 
Weterynarii, a w 1823r. w Wilnie, nastêpnie w 1881 
we Lwowie, powsta³y pierwsze Szko³y Weterynaryjne. 
Ró¿ne by³y w ci¹gu ostatnich 100 lat koleje losu po-
wo³anej w II Rzeczypospolitej S³u¿by Weterynaryjnej. 
Pocz¹tkowo g³ówn¹ jej rol¹ by³o przede wszystkim 
zabezpieczenie zdrowotne stad zwierz¹t dostarczaj¹-
cych ¿ywnośæ dla konsumentów, w tym ¿o³nierzy, jak 
równie¿ dbanie o zdrowotnośæ koni, zw³aszcza tych 
wojskowych. Trudno oceniæ jak potoczy³yby siê losy 
wielu bitew, gdyby nie opieka weterynaryjna w³aśnie. 
St¹d w pierwszej kolejności zosta³a stworzona Woj-
skowa S³u¿ba Weterynaryjna, a jej szefem zosta³ gen. 
bryg. lek. wet. Józef Gabriel Malewski. Tworzenie 
jednolitej struktury S³u¿by Weterynaryjnej nie by³o ³a-
twe, gdy¿ scalenie Polski z trzech zaborów wi¹za³o siê 
z ustaleniem jednolitego porz¹dku prawnego, a ten 
u ró¿nych zaborców by³ ró¿ny. Ró¿ne by³y te¿ przy-
zwyczajenia, zwyczaje, nawyki, co gdzieniegdzie widaæ 
do dziś. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego 
lekarze weterynarii zajmowali siê przede wszystkim 
zdrowotności¹ zwierz¹t gospodarskich oraz zabezpie-

czeniem zdrowia ludzi w myśl zasady „zdrowie zwierz¹t 
dla zdrowia cz³owieka”. W 1919 r. odby³ siê pierwszy 
zjazd wszystkich lekarzy weterynarii II  zeczypospolitej. 
W czasie II Wojny Światowej wielu polskich lekarzy 
weterynarii poleg³o na frontach lub zosta³o zamordo-
wanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych, 
a przez Rosjan w obozach jenieckich, m.in. w Katyniu. 

Po wojnie utworzono Departament Weterynarii 
(zmieniaj¹cy okresowo nazwê na Pañstwow¹ Radê 
Weterynarii i Centralny Zarz¹d Weterynarii), którego 
role by³y określone miêdzy innymi przedwojennymi 
przepisami, stopniowo zmienianymi w kolejnych la-
tach. Niemniej ca³y czas rol¹ lekarzy urzêdowych by³a 
ochrona zdrowia zwierz¹t gospodarskich oraz ochrona 
ludzi przed niebezpiecznymi chorobami odzwierzêcymi 
poprzez zabezpieczenie ¿ywności pochodzenia zwie-
rzêcego. Pozostaje to priorytetem do dnia dzisiejszego. 
Co prawda w dzisiejszej rzeczywistości i przy szeroko 
rozwiniêtej prywatyzacji lekarzy weterynarii świadcz¹-
cych us³ugi dla posiadaczy zwierz¹t widaæ pewien roz-
dzia³ kompetencji lekarzy urzêdowych i wolnoprakty-
kuj¹cych, to jednak przez wiele lat zw³aszcza w okresie 
tak zwanego realnego socjalizmu, kiedy funkcjonowa³a 
jedynie pañstwowa s³u¿ba weterynaryjna, nasza grupa 
zawodowa by³a dośæ jednolita. Elitê stanowili pracow-
nicy ośrodków akademickich, zaś wszyscy pozostali 
wykonywali zadania w ramach zaplanowanych dzia-
³añ zmierzaj¹cych do „ochrony zdrowia publicznego”, 
niezale¿nie czy pracowali w inspektoratach, rzeźniach 
i zak³adach przetwórczych czy PZLZ. 

W czasie przemian ustrojowych s³u¿ba weteryna-
ryjna pracuj¹ca „w terenie” zosta³a sprywatyzowana, 
a otwarcie siê nowych rynków us³ug zw³aszcza w za-
kresie podmiotów prywatnych, jak i us³ug dla zwierz¹t 
towarzysz¹cych spowodowa³a pewn¹ dychotomiê we-
terynarii. Samorz¹d weterynaryjny, który odrodzi³ siê 
w 1991r. skupia wszystkich lekarzy weterynarii (w¹t-
pliwości, dotycz¹ce obowi¹zku przynale¿ności do Izby 
pracowników Inspekcji rozwia³ Trybuna³ Konstytucyjny 
wyrokiem z dnia 22.05.2001r. sygn. K 37/00, Dz.U. 
2001 nr 054, poz. 573) wykonuj¹cych najró¿niejsze 
czynności od pracy w ośrodkach naukowo-badaw-
czych, poprzez nauczanie zawodu, leczenie zwierz¹t 
i ich profilaktykê, w tym szeroko pojête dzia³ania ba-
dawczo-diagnostyczne, ró¿ne formy dystrybucji leków, 
skoñczywszy na wymienionym wcześniej zwalczaniu 
chorób zakaźnych i sprawowaniu nadzoru nad bez-
pieczeñstwem ¿ywności pochodzenia zwierzêcego. 
Warto nadmieniæ, ¿e nie sposób wyraźnie „rozdzieliæ” 
lekarzy weterynarii i przypisaæ do poszczególnych grup. 
Pracownicy uczelni, zw³aszcza klinicyści, poza prac¹ 
naukow¹ zajmuj¹ siê leczeniem zwierz¹t, zdobywaj¹c 
w ten sposób doświadczenie, którym dziel¹ siê ze stu-
dentami i innymi kolegami po fachu. Podobnie wielu 
lekarzy tak zwanej wolnej, czyli prywatnej praktyki 
wykonuje czynności z wyznaczenia przez Inspekcjê We-
terynaryjn¹. Z roku na rok kurcz¹ca siê kadra Inspekcji 



4 Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 1 (113), 2019

(g³ównie z przyczyn p³acowych) z coraz wiêkszym wy-
si³kiem i poświêceniem wykonuje wszystkie dzia³ania 
i gdyby nie wspó³praca z wolnopraktykuj¹cymi kolega-
mi zapewnienie podstawowych zadañ by³oby trudne, 
lub wrêcz niemo¿liwe. Zw³aszcza, ¿e czêsto czynności 
te wyceniane s¹ wrêcz symbolicznie i op³acaj¹ siê tylko 
w przypadku monitoringu du¿ych stad. 

W ostatnich miesi¹cach nasili³a siê krytyka tej¿e S³u¿-
by/Inspekcji i w wielu środowiskach wrêcz postuluje siê 
o „wyci¹gniêcie” konsekwencji wobec „odpowiedzial-
nych”. W mediach pokazuje siê ró¿ne problemy, czy 
wrêcz patologie np. zwi¹zane z rozprzestrzenianiem 
ASF czy brakiem w³aściwego nadzoru nad produkcj¹ 
i przetwarzaniem ¿ywności. Tu i ówdzie wybuchaj¹ 
„afery”. Tylko czy naprawdê problem jest w orga-
nach kontroli? Czy to, ¿e policjant karze kierowcê za 
przekroczenie prêdkości jest powodem do wyci¹gania 
konsekwencji wzglêdem policjanta? Tutaj nale¿a³oby 
siê odwo³aæ do Dekretu z 1918 r., który S³u¿bê Wete-
rynaryjn¹ przekaza³ kompetencji Ministra Rolnictwa. 
Wydaje siê byæ to trochê dziwne, kiedy to ten sam 
minister musi zabezpieczaæ interesy producentów i or-
ganów kontroluj¹cych tych¿e. Czym to siê koñczy, 
widzimy wszyscy. Ograniczanie roli kontroluj¹cych, 
którzy „utrudniaj¹ ¿ycie” producentom powoduje, ¿e 
znajduj¹ siê producenci, dowiedziawszy siê, ¿e kontrola 
zostaje ograniczona nadu¿ywaj¹cy zaufania i wprowa-
dzaj¹cy do obrotu produkt niezdatny do spo¿ycia lub 
wrêcz zagra¿aj¹cy zdrowiu konsumentów. W koñcu 
ka¿dy chce zarobiæ. W przypadkach wybuchu „afer” 
„m¹dre g³owy” wypowiadaj¹ jeszcze m¹drzejsze tezy 
o naprawie sytuacji. Jednak zdaje siê, ¿e ci¹gle nie jest 
brany pod uwagê czynnik najwa¿niejszy, czyli powa¿ne 
niedofinansowanie Inspekcji. To powoduje olbrzymie 
niedobory kadrowe i prowadzi to konieczności zastê-
powania lekarzy weterynarii osobami bez kompeten-
cji, które godz¹ siê pracowaæ za wynagrodzenia du¿o 
ni¿sze od średniej krajowej. Czy grozi nam legalizacja 
mo¿liwości przekazania kompetencji lekarzy weteryna-
rii takim osobom lub tzw. specjalistom? Tymczasem 
likwiduje siê świadectwa zdrowia, ogranicza siê zakres 
badania poubojowego. Czy¿by zwierzêta rzeźne by³y 

coraz zdrowsze? Czy akcyjnośæ dzia³añ na zasadzie 
„pospolitego ruszenia” mo¿e byæ d³ugofalowym rozwi¹-
zaniem? Czy nie lepsze by³oby dofinasowanie Inspekcji 
i co za tym idzie zatrudnienie odpowiedniej liczby do-
brze wykwalifikowanego, nale¿ycie wynagradzanego 
personelu? Czy naprawdê strategiczne decyzje musz¹ 
byæ podejmowane w imiê przypodobania siê poszcze-
gólnym grupom ludzi? Z drugiej strony przygl¹daj¹c 
siê uwa¿nie innym, mo¿na byæ przekonanym, ¿e „za-
miatanie pod dywan” swoich problemów niczego nie 
za³atwia a wrêcz odwrotnie, podwa¿a zaufanie i auto-
rytet. Mo¿e wiêc lepiej samemu wy³apywaæ patologie 
i konsekwentnie je likwidowaæ, jednocześnie badaj¹c 
mechanizmy ich powstawania, co mo¿e pomóc zapo-
biegaæ kolejnym. Mówienie o tym w kontekście Roku 
Obchodów Stulecia S³u¿by Weterynaryjnej wydaje siê 
mieæ sens. 

Weterynaria ma swój bardzo pozytywny wizerunek, 
kszta³towany g³ównie poprzez kole¿anki i kolegów 
zajmuj¹cych siê zwierzêtami towarzysz¹cymi. Warto 
pokazywaæ, ¿e lekarze weterynarii to te¿ ci dbaj¹cy 
o zdrowie ¿ywności, zapobiegaj¹cy rozprzestrzenia-
niu siê groźnych dla zwierz¹t i ludzi chorób zakaźnych 
w myśl zasady „Sanitas animalium pro salute homini”. 

Miejmy nadziejê, ¿e organizowane przez Inspekcjê 
Weterynaryjn¹ Obchody 100-lecia S³u¿by Weterynaryj-
nej bêd¹ powodem do prawdziwej dumy, dumy bycia 
lekarzem weterynarii, osoby ciesz¹cej siê nale¿nym jej 
szacunkiem, zaufaniem spo³ecznym, kompetentnej, na-
le¿ycie wynagradzanej, dumnej ze swojej profesji. Oby 
ten jubileusz napawa³ ka¿dego radości¹ i optymizmem. 

Wojciech 
Hildebrand 

Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje:

XXI OKRÊGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY 
LEKARZY WETERYNARII DOLNOŚL¥SKIEJ IZBY 

LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
odbêdzie siê 12 maja 2019r.

w sali IIIc Centrum Dydaktyczno-Naukowego Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu, pl. Grunwaldzki 24a
(Uchwa³a nr  811/2018/VII Rady DIL-Wet. z dnia 15 listopada 2018r.)
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Materiały na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy
Lekarzy Weterynarii 

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

SPRAWOZDANIE PREZESA 
Z DZIA£ALNOŚCI RADY DIL-WET. 

VII KADENCJI ZA ROK 2018
Okres sprawozdawczy:

1.03.2018r. do 28.02.2019r.
Szanowne Kole¿anki i Koledzy - lekarze weterynarii 

z Dolnego Śl¹ska. 
Mija drugi rok VII kadencji Rady Dolnośl¹skiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej. Innymi s³owy jesteśmy na 
pó³metku tej kadencji. Miniony rok obfitowa³ w wiele 
wydarzeñ, które dostarcza³y pracy cz³onkom Rady i nie 
pozwala³y na wolniejsze tempo w trosce o interesy 
wszystkich lekarzy weterynarii bez wzglêdu na miej-
sce ich pracy, zakres wykonywanych czynności, sta¿ 
pracy, czy wiek. Warto nadmieniæ, ¿e troje cz³onków 
naszej Rady bierze czynny udzia³ w pracy Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, w tym 
w jej Prezydium oraz komisjach: Finansowo-Gospo-
darczej, Prawno-Regulaminowej, Egzaminowania 
z j. polskiego, Etyki Zawodowej, Szkoleñ i Specjalizacji, 
przedstawiaj¹c postulaty z naszego regionu. W swojej 
pracy Rada DIL-Wet. realizowa³a wszelkie zobowi¹za-
nia Okrêgowego Zjazdu oraz na bie¿¹co realizowa³a 
wszelkie potrzeby wynikaj¹ce z funkcjonowania sa-
morz¹du. Do dnia 28.02.2019r. Rada podjê³a 626 
uchwa³ (od nr 352 do nr 977) dotycz¹cych przyzna-
nia prawa wykonywania zawodu (100 uchwa³), wpi-
su do rejestru cz³onków z przeniesienia z innych Izb 
(21 uchwa³), skreślenia z rejestru cz³onków DIL-Wet. 
z powodu przeniesienia do innych Izb (20 uchwa³), utra-
ty prawa wykonywania zawodu (21 uchwa³), postêpo-
wañ administracyjnych (50 uchwa³), wpisu do rejestru 
zak³adów leczniczych (24 uchwa³y), wykreślenia z ewi-
dencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t (24 uchwa³y), 
wpisu zmian w ewidencji zak³adów leczniczych (86 
uchwa³), wyznaczenia terminu na usuniêcie uchybieñ 
stwierdzonych podczas kontroli ZLZ (8 uchwa³), wpi-
su do rejestru osób upowa¿nionych do wystawiania 
paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych (41 uchwa³), 
zmiany w rejestrze osób upowa¿nionych do wysta-
wiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych (39 
uchwa³), skreślenia z rejestru osób upowa¿nionych 
do wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹-
cych (27 uchwa³), roz³o¿enia na raty zaleg³ych sk³adek 
(1 uchwa³a), obni¿enia wysokości sk³adek cz³onkow-
skich (17 uchwa³), zawieszenia  p³atności sk³adek cz³on-
kowskich (2 uchwa³y), umorzenia zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich (29 uchwa³), zatwierdzenia wniosków 
Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej DIL-Wet. 
(7 uchwa³), przyznania środków na konferencje na-

ukowe i imprezy integracyjne (11 uchwa³), przyznania 
nagród finansowych (7 uchwa³), przesuniêæ w bud¿ecie 
(1 uchwa³a), innych spraw (15 uchwa³). 

Stan cz³onków DIL-Wet. - lekarzy weterynarii na 
dzieñ 31 grudnia 2018r. wynosi³ 1503 osoby, w tym 
130 lekarzy weterynarii na emeryturze. Oznacza to 
wzrost liczby cz³onków DIL-Wet. w stosunku do roku 
poprzedniego o 58 lekarzy weterynarii. Jeśli chodzi 
o liczbê przyjêtych cz³onków, to 21 osób przepisa³o 
siê z innych izb natomiast 100 osobom nadano prawo 
wykonywania zawodu po raz pierwszy. Jednocześnie 
w tym samym czasie Rada skreśli³a z listy cz³onków 
20 osób, w tym 15 osób w zwi¹zku z przeniesieniem 
do innej izby w kraju, a 5 osób w zwi¹zku z wykony-
waniem zawodu za granic¹. Rada stwierdzi³a utratê 
prawa wykonywania zawodu i skreśli³a z listy cz³onków 
DIL-Wet. 21 osób, w tym 7 osób - na ich wniosek, 
w zwi¹zku ze zrzeczeniem siê prawa wykonywania 
zawodu, 8 osób - z powodu śmierci, 6 osób - z powodu 
nieop³acania sk³adek cz³onkowskich przez okres d³u¿-
szy ni¿ 1 rok. Warto nadmieniæ, ¿e na terenie Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zarejestrowanych 
by³o (31.12.2018r.) 537 ZLZ w tym 345 gabinetów 
weterynaryjnych, 176 przychodni, 7 lecznic i 3 kliniki 
oraz 6 laboratoriów. Do tej pory nie uda³o siê wprowa-
dziæ planu, na poziomie Izby Krajowej, monitorowania 
rynku pracy. Ci¹gle zaskakuje fakt pozornego braku 
lekarzy weterynarii na rynku pracy, pomimo tego, ¿e 
w 2018r. na wszystkich kierunkach weterynaryjnych 
w Polsce (Wroc³aw, Warszawa, Lublin, Olsztyn, Poznañ 
i Kraków) ukoñczy³o studia ponad 700 absolwentów. 
Mimo braku chêtnych, g³ównie z powodów p³acowych, 
do pracy w Inspekcji Weterynaryjnej (w której w skali 
kraju jest kilkaset wakatów dla lekarzy weterynarii) na-
dal lekarze weterynarii s¹ poszukiwani do pracy w ZLZ. 
Poniewa¿ liczba cz³onków izb okrêgowych w skali kraju 
rośnie o liczbê zbli¿on¹ (granica b³êdu - oko³o 5%) do 
liczby absolwentów, przy uwzglêdnieniu osób wyje¿-
d¿aj¹cych za granicê (w skali kraju kilkudziesiêciu lek. 
wet.), najprawdopodobniej absolwenci p³ac¹c sk³adki 
nie pracuj¹ w ZLZ lub w ogóle w zawodzie. Wymaga 
to jednak dok³adnego badania, gdy¿ niedobór lekarzy 
weterynarii na rynku pracy jest argumentem do otwie-
rania nowych kierunków weterynaria (og³oszono nabór 
na studia w Toruniu), a to niekoniecznie przek³ada siê 
na jakośæ kszta³cenia. 

W celu lepszego dotarcia do wszystkich cz³onków 
naszej korporacji dzia³a portal spo³ecznościowy DIL-
-Wet. licznie odwiedzany przez zainteresowane osoby. 
S³abym natomiast oddźwiêkiem odbi³o siê zapropo-
nowane przez Komisjê M³odych Lekarzy Weterynarii 
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grupowe zakupienie kart typu multisport. Podobnie 
nie cieszy³ siê du¿ym zaanga¿owaniem Rajd Górski 
zorganizowany przez kolegê Roberta Karczmarczy-
ka. Byæ mo¿e w tym roku uda siê zachêciæ kole¿an-
ki i kolegów do wiêkszej aktywności fizycznej. Rada 
wspiera wszelkie inicjatywy, zarówno integracyjne 
(Bal Lekarza Weterynarii, Mistrzostwa Polski Lekarzy 
Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim, Mistrzostwa 
Polski Lekarzy Weterynarii w Squosha, Weterynaryj-
ny Rajd Samochodowy Vet off Road, Weterynaryjny 
Rejs po Odrze) jak i naukowe, takie jak wszelkiego 
rodzaju szkolenia i konferencje. Czêśæ szkoleñ staramy 
siê organizowaæ we w³asnym zakresie dopasowuj¹c 
tematykê, miejsce jak i czas spotkañ do postulowanych 
informacji. Za ka¿dym razem staramy siê eksponowaæ 
informacjê o wparciu i promujemy Izbê jako mecenasa 
tych wydarzeñ. W minionym roku po raz drugi odby³a 
siê wspó³organizowana przez DIL-Wet. konferencja 
„Etyka Zawodowa Lekarza Weterynarii - wspó³czesne 
wyzwania”, za któr¹ organizacyjnie i merytorycznie by³ 
odpowiedzialny kol. Robert Karczmarczyk. Poruszano 
wiele problemów a w dyskusji wziêli udzia³ przedsta-
wiciele niemal wszystkich Izb Okrêgowych i Krajowej 
Rady. Przy okazji Konferencji odby³o siê w biurze 
DIL-Wet. wyjazdowe posiedzenie Komisji Etyki KRL-
-Wet. W kwietniu 2018r. gościliśmy w imieniu KRL-
-Wet. profesora A.Gamotê ze Lwowa, który otrzyma³ 
z r¹k V-ce Prezesa KRL-Wet. Macieja Gogulskiego 
oraz Prezesa Rady DIL-Wet. okolicznościowe statuetki 
w uznaniu Jego zas³ug w dbaniu o wszelkie polonica 
na Lwowskim Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, 
którego spadkobierc¹ jest Wydzia³ Medycyny Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu. 

Niestety, w ostatnim czasie nie poprawi³a siê zna-
cz¹co sytuacja lekarzy pracuj¹cych w Inspekcji We-
terynaryjnej, co skutkuje rosn¹c¹ liczb¹ wakatów, 
wzrostem obci¹¿eñ pozosta³ych w pracy lekarzy we-
terynarii oraz zatrudnianiem osób bez kompetencji 
lekarza weterynarii. Zjawisko to, bardzo niepokoj¹ce, 
mo¿e byæ zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa ¿ywności 
oraz zwiêkszaæ ryzyko epidemiologiczne. Nak³adaj¹ 
siê na to doniesienia prasowe w formie afer, które 
wynikaj¹ z niedostatecznego lub z³ego nadzoru, co 
potêguje poczucie bezsilności. Pozostaje mieæ nadziejê, 
¿e osoby, które decyduj¹ o przyznawaniu środków fi-
nansowych, bez których nie uda siê wzmocniæ Inspekcji 
zrozumiej¹ argumenty, które poza Izb¹ przedstawiaj¹ 
tak¿e środowiska skupione w zwi¹zkach zawodowych 
lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji oraz orga-
nizacje podmiotów przetwarzaj¹cych ¿ywnośæ pocho-
dzenia zwierzêcego i eksporterzy ¿ywności. Pomys³ 
zlecenia wykonywania czynności urzêdowych (badanie 
poubojowe, monitoring) przez etatowych pracowni-
ków Inspekcji mo¿e okazaæ siê bardzo kosztowny dla 
bud¿etu (ze wzglêdu na wszelkie sk³adowe pensji oraz 
obowi¹zki socjalne, koniecznośæ zapewnienia 8 go-
dzinnego dnia pracy, 11 godzinnych przerw, urlopów 
itd.) i trudny logistycznie. Pojawianie siê nowych rzeźni 
w nowych miejscach i likwidacja w dotychczasowych 
mo¿e powodowaæ, ¿e pracodawca - PLW - bêdzie 

mia³ problem z elastyczności¹ dotycz¹c¹ zmiennego 
zapotrzebowania na liczbê potrzebnych pracowników 
nadzoru - lekarzy weterynarii. Jeszcze wiêkszy niepokój 
wzbudzaj¹ dyskutowane projekty zastêpowania lekarzy 
weterynarii osobami o zdecydowanie ni¿szych kompe-
tencjach. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e osoby decyzyjne 
dostrzeg¹ powagê problemu i rok obchodów 100-lecia 
S³u¿by Weterynaryjnej oka¿e siê rokiem prze³omowym. 
D¹¿¹c do lepszego wzajemnego zrozumienia siê ró¿-
nych grup zawodowych i lepszej wzajemnej wymiany 
doświadczeñ oraz wspierania siê, z inicjatywy Rady 
DIL-Wet. sformu³owano list intencyjny, zaakceptowany 
do podpisania przez samorz¹dy medycznych zawodów 
zaufania publicznego z Dolnego Śl¹ska. Podpisanie 
deklaracji za³o¿ycielskiej nast¹pi po akceptacji wszyst-
kich cz³onków za³o¿ycieli (Izba Aptekarska, Izba Lekar-
ska, Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Izby Pielêgniarek 
i Po³o¿nych). Dolnośl¹skie Forum jest otwarte na inne 
samorz¹dy zawodów zaufania publicznego. 

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami (RODO) 
Rada powo³a³a Inspektora Danych Osobowych, który 
przeprowadzi³ audyt i wyda³ zalecenia zwi¹zane z ad-
ministrowaniem danych osobowych, cz³onków DIL-
-Wet. Zalecenia te zostaj¹ sukcesywnie wprowadzane. 
Tradycj¹ sta³y siê uroczyste Rady DIL-Wet. w okresie 
Świ¹t Bo¿ego Narodzenia. Rada taka ma dwie czê-
ści: robocz¹ - tradycyjn¹ i uroczyst¹. W czêści galowej 
bior¹ udzia³ zaproszeni goście spoza Izby, cz³onkowie 
wszystkich organów Izby oraz przyjêci w danym roku 
do Izby nowi cz³onkowie - absolwenci, którym po z³o-
¿eniu przez nich przysiêgi wrêczany jest dyplom prawa 
wykonywania zawodu. Uroczystośæ uświetnia wystêp 
zespo³u - w tym roku by³o to trio muzyków Narodo-
wego Forum Muzyki „Artrio”.

Przy DIL-Wet prê¿nie dzia³a Fundacja „Pro Medici 
Veterinarii”, która niezale¿nie od Funduszu Pomocy 
Kole¿eñskiej wspiera lekarzy weterynarii i cz³onków 
ich rodzin, którzy znaleźli siê w trudnej sytuacji lo-
sowej. Ka¿dy mo¿e zasiliæ konto Fundacji, która jest 
organizacj¹ po¿ytku publicznego. W tym roku po raz 
kolejny czêśæ dochodu z biletów na Dolnośl¹ski Bal 
(charytatywny) Lekarza Weterynarii zasili³a konto fun-
dacji. Wielu z uczestników balu wp³aci³o dodatkowe 
kwoty poza te wynikaj¹ce z odpisu, za co nale¿¹ siê 
im du¿e podziêkowania. Fundacja jest wspierana przez 
Ko³o Seniorów, które doskonale zdaje siê rozumieæ po-
trzebuj¹cych. Cz³onkowie Ko³a pod przewodnictwem 
kol. Bohdana Wojtala regularnie spotykaj¹ siê w Sali 
konferencyjnej Izby oraz organizuj¹ ró¿nego rodzaju 
spotkania plenerowe.

Gospodarka finansowa
Dzia³ania statutowe w zakresie gospodarki finan-

sowej Izby w roku 2018 by³y realizowane w oparciu 
o preliminarz bud¿etowy uchwalony przez ostatni 
Zjazd Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 
Dok³adne omówienie dzia³añ w zakresie gospodarki 
finansowej zawarte jest w preliminarzu bud¿etowym 
2018. Gospodark¹ finansow¹ kieruje Skarbnik - kol. 
Danuta Pawicka-Stefanko, przy pomocy komisji fi-
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nansowej pod przewodnictwem kol. Juliana Jakubia-
ka. Komisja w tym okresie spotka³a siê ośmiokrot-
nie. Zajmowa³a siê rozpatrywaniem i opiniowaniem 
spraw dotycz¹cych czasowych zwolnieñ z op³acania 
sk³adek cz³onkowskich lub ich czêści, rozpatrywaniem 
i proponowaniem rozwi¹zañ w sprawach zwi¹zanych 
z zaleg³ościami w op³acaniu sk³adek, rozpatrywaniem 
wniosków wp³ywaj¹cych do Rady DIL-Wet. o dofi-
nansowanie ró¿nych przedsiêwziêæ i przedstawienie 
ich cz³onkom Rady DIL-Wet., opiniowaniem wydat-
ków maj¹tkowych, rozpatrywaniem innych spraw 
zwi¹zanych z gospodark¹ finansow¹ DIL-Wet. W tym 
okresie rozpatrzono 3 wnioski o obni¿enie sk³adki 
do 50% z powodu podjêcia studiów doktoranckich, 
15 wniosków o obni¿enie sk³adki do 50% z powodu 
nie uzyskiwania dochodu (wszystkie zaopiniowano po-
zytywnie), 4 wnioski o umorzenie zaleg³ości i spisanie 
w straty (wszystkie zaopiniowano pozytywnie z powodu 
d³ugotrwa³ej choroby, braku zg³oszeñ o przejściu na 
emeryturê), 2 wnioski o zawieszenie sk³adek (ciê¿ka 
choroba), jeden wniosek o 2 nagrody dla najlepszych 
absolwentów Wydzia³u Weterynaryjnego Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu (po 1.000,00 z³ ka¿da). 
Pozytywnie zaopiniowano wnioski o dofinansowanie 
konferencji naukowych: „Mechanizmy zachowania 
zwierz¹t oraz mo¿liwości ich modelowania” (kwota 
dofinasowania 2.000,00 z³), „Problemy w rozrodzie 
ma³ych zwierz¹t” (kwota dofinasowania 3.000,00 z³), 
„Etyka zawodowa lekarza weterynarii - perspektywa 
zmian” (kwota dofinasowania 3.500,00 z³), „Konfe-
rencja dermatologiczno-endokrynologiczna (kwota do-
finansowania 2.000,00 z³), „Forum Prawne Lekarzy 
Weterynarii” (kwota dofinasowania 2.000,00 z³), „Eg-
zotyka Okiem Praktyka” i „I Kongres Medycyny Zwie-
rz¹t Egzotycznych” (kwota dofinasowania 4.000,00 z³); 
imprez integracyjnych: „X Dolnośl¹ski Bal Lekarzy 
Weterynarii” (kwota dofinasowania 5.000,00 z³), 
„V Dolnośl¹ski Weterynaryjny Rajd Samochodowy 
- Vet Off Road”(kwota dofinasowania 2.000,00 z³), 
„IV Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Squ-
osha” (kwota dofinasowania 2.000,00 z³), „Po¿egnanie 
lata - Wroc³aw by night” 5.000,00 z³).

Etyka zawodowa
Komisja Etyki Zawodowej pod przewodnictwem kol. 

Jerzego Borowca czuwa³a nad rzetelnym i zgodnym 
z Kodeksem Etyki Lekarza Weterynarii wykonywaniem 
zawodu przez cz³onków DIL-Wet. Komisja zajmowa³a 
siê g³ównie przypadkami niedozwolonych form rekla-
my zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. W wiêkszości 
przypadków rozmowy telefoniczne i pouczenia kie-
rowników tych placówek odnosi³y skutek i prowadzi³y 
do zaniechania niezgodnych z przepisami przypadków 
reklamowania us³ug weterynaryjnych. 

Komisja zajmowa³a siê tak¿e przypadkami nierzetel-
nego prowadzenia dokumentacji lekarsko-wetery-
naryjnej oraz pochopnego wydawania zaświadczeñ 
bez wnikliwego indywidualnego badania poszczegól-
nych zwierz¹t na rzecz fundacji zajmuj¹cych siê ich 
ochron¹.

Szkolenia
W celu sta³ego podnoszenia kwalifikacji lekarzy 

weterynarii w okresie sprawozdawczym Komisja ds. 
Szkoleñ i Nauki Zawodu pod przewodnictwem kol. 
Agnieszki Noszczyk-Nowak prowadzi³a dzia³alnośæ po-
legaj¹c¹ na organizacji szkoleñ i konferencji popularno-
-naukowych, przyznawaniu certyfikatów kszta³cenia 
ustawicznego, opiniowaniu wniosków dotycz¹cych 
dofinansowania szkoleñ i konferencji oraz objêcia pa-
tronatem przez Radê DIL-Wet. wymienionych dzia³añ. 
W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia 
dla cz³onków DIL-Wet. w formie wyk³adów: „Nowe 
techniki w leczeniu chorób oczu - diagnostyka wybra-
nych przypadków okulistycznych” (wyk³adowca lek. 
wet. Natalia Kucharczyk), „Nowości w anestezjologii 
ma³ych zwierz¹t” (wyk³adowca dr Piotr Skrzypczak), 
„Okiem mikroskopu” (wyk³adowca lek. wet. Luiza Ra-
tajczak) oraz wspierano konferencje: „Walentynki kar-
diologiczne”, „Majówka Neurologiczna”, „XXI Miêdzy-
narodowa Konferencja Naukowa - Profilaktyka chorób 
prze¿uwaczy - Jak nie stosowaæ antybiotyków?”, „No-
wości w chorobach wewnêtrznych koni” 8-9 czerwca 
2018 roku w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum 
Kongresowym Paw³owice, Miêdzynarodowy Kongres 
„Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t”. 

Prywatna praktyka 
Komisja Prywatnej Praktyki pod przewodnictwem 

kol. Roberta Gruszki zajmowa³a siê bie¿¹cymi proble-
mami zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. W minionym 
okresie sprawozdawczym Komisja Prywatnej Praktyki 
przeprowadzi³a kontrole zak³adów leczniczych rozpo-
czynaj¹cych swoj¹ dzia³alnośæ, zmieniaj¹cych swoj¹ 
kategoriê lub siedzibê, rejestruj¹cych siê nowych ZLZ 
w ramach dzia³aj¹cych ju¿ zak³adów leczniczych. Po-
dejmowane by³y interwencje zwi¹zane ze zg³oszeniami 
nieprawid³owo dzia³aj¹cych zak³adów. W tych przypad-
kach przeprowadzano kontrole zak³adów w miejscu 
dzia³alności, wykonano rozmowy telefoniczne z w³a-
ścicielami i kierownikami zak³adów leczniczych, ko-
rzystaj¹c z pomocy radcy prawnego kierowano opinie 
prawne w spornych sprawach do zainteresowanych 
lekarzy weterynarii. 

M³odzi Lekarze Weterynarii
Powo³ana na ostatnim Zjeździe Dolnośl¹skiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej Komisja M³odych Lekarzy 
pod przewodnictwem kol. Agnieszki Noszczyk-Nowak 
prowadzi³a w okresie sprawozdawczym dzia³alnośæ po-
legaj¹c¹ na rozpoznaniu problemów m³odych lekarzy 
weterynarii oraz wspólne opracowanie postulatów, 
które zosta³y zg³oszone do Rady Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej. Podjêto tak¿e inicjatywê obni-
¿enia sk³adki w pierwszym roku pracy (odrzucon¹ przez 
Radê DIL-Wet.) oraz inicjatywê podpisania umowy na 
kartê sportow¹, gdzie ca³y czas zbierane s¹ deklaracje.

Urzêdowy Nadzór Weterynaryjny
W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Urzêdowe-

go Nadzoru Weterynaryjnego pod przewodnictwem 
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kol. Grzegorza Ciszewskiego wykonywa³a zadania takie 
jak: opiniowanie projektów zmian z zakresu prawa 
weterynaryjnego (zapoznano siê z 15 projektami zmian 
- nie wnoszono uwag), wspó³praca z DWLW w zakresie 
dzia³alności Inspekcji Weterynaryjnej tj. pomoc przy 
organizacji szkoleñ oraz æwiczeñ z zakresu zwalczania 
chorób zakaźnych zwierz¹t, wspó³praca z innymi ko-
misjami (Komisja Finansowa) i organami DIL-Wet. oraz 
pomoc przy organizacji spotkañ zwi¹zanych z organi-
zacj¹ pracy i podwy¿ek p³ac dla pracowników Inspekcji 
Weterynaryjnej.

Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja pod przewodnictwem kol. Bogus³awa Czer-

skiego zgodnie z przyjêtym przez Radê Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej planem pracy zajmo-
wa³a siê bie¿¹c¹ analiz¹ projektów aktów prawnych 
jak równie¿ problematyk¹ bie¿¹cej dzia³alności Izby. 
Podejmowane by³y w szczególności zadania takie, jak 
szczegó³owa analiza i opiniowanie projektu Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dotycz¹cego zmian do 
ustawy z 18 grudnia 2003r. o zak³adach leczniczych 
dla zwierz¹t, przygotowanie projektu zmian list kontrol-
nych zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - przygotowano 
now¹ propozycjê listy kontrolnej dla gabinetu i przy-
chodni (projekty w uzgodnieniu z radcami prawnymi 
zosta³y wdro¿one do u¿ytku kontroluj¹cych ZLZ).

Integracja Środowiska Lekarzy Wet. DIL-Wet.
Jednym z celów samorz¹du lekarzy weterynarii jest 

integrowanie środowiska grupy zawodowej i ich rodzin 
oraz dbanie o wizerunek naszego zawodu. Realizuj¹c 
te zadania Komisja ds. Integracji Środowiska Leka-
rzy Weterynarii pod przewodnictwem kol. Dariusza 
Jackowskiego zorganizowa³a lub wspó³organizowa³a 
X Dolnośl¹ski Karnawa³owy Bal Lekarzy Weterynarii 
(luty 2018), X Mistrzostwa Polski Lekarzy Weteryna-
rii w Narciarstwie Alpejskim (marzec 2018), Mistrzo-
stwa Polski Lekarzy Weterynarii w Squosha (kwiecieñ 
2018), spotkanie z prof. Antonim Gamot¹ (kwiecieñ 
2018), V Weterynaryjny Rajd Samochodowy „Vet off 
Road” (wrzesieñ 2018), Weterynaryjny Rejs po Odrze 
„Po¿egnanie lata” (wrzesieñ 2018). 

Wspó³praca z innymi samorz¹dami 
zawodowymi

Rada DIL-Wet. utrzymuje sta³e kontakty z Dolnośl¹-
sk¹ Izb¹ Lekarsk¹, Dolnośl¹sk¹ Izb¹ Aptekarsk¹ oraz 
Okrêgowymi Izbami Pielêgniarek i Po³o¿nych Dolnego 
Śl¹ska. Wspó³praca polega m.in. na wymianie infor-
macji o problemach naszych samorz¹dów w skali wo-
jewództwa i kraju oraz podejmowania poprzez szczebel 
krajowy dzia³añ zapobiegaj¹cych deregulacji naszych 
zawodów. Uda³o siê doprowadziæ do wypracowania 
deklaracji za³o¿ycielskiej Forum Zawodów Zaufania 
Publicznego Dolnego Śl¹ska.

Reasumuj¹c Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej poprzez swoje Komisje i Prezydium stara siê 
na bie¿¹co rozwi¹zywaæ wszelkie zadania wynikaj¹ce ze 

zobowi¹zañ na³o¿onych przez Okrêgowy Zjazd Lekarzy 
Weterynarii jak i tych pojawiaj¹cych siê na bie¿¹co. 
Chcia³bym podziêkowaæ moim zastêpcom v-ce Preze-
som, Pani Skarbnik i pozosta³ym cz³onkom Prezydium, 
przewodnicz¹cym komisji problemowych oraz ca³ej 
Radzie, którzy w minionym roku poświêcali swój wolny 
czas na s³u¿bê pozosta³ym cz³onkom naszej korporacji 
i nierzadko byli dla mnie du¿ym wsparciem. Nale¿y 
tu nadmieniæ, ¿e praca na rzecz Izby to praca wyko-
nywana ca³kowicie spo³ecznie. W czasie wszystkich 
posiedzeñ Rady, Prezydium czy wymagaj¹cych tego 
posiedzeniach komisji, uczestniczyli radcowie prawni 
DIL-Wet. mec. dr Anna Zalesiñska i mec. dr Piotr 
Rodziewicz, których konsultacje umo¿liwia³y sprawne 
procedowanie, zw³aszcza w kwestii przygotowywania 
Uchwa³, Stanowisk i Apeli. Chcia³bym Im w imieniu 
Rady wyraziæ g³êbok¹ wdziêcznośæ i bardzo podziê-
kowaæ. Tym bardziej, ¿e mec. dr Anna Zalesiñska 
bardzo aktywnie zaanga¿owa³a siê w przeobra¿enie 
strony internetowej naszej Izby. Sprawna praca Izby 
to sprawna praca biura, które w osobach pani kie-
rownik Joanny Kwieciñskiej oraz pañ: Teresy Rogow-
skiej i Danuty Wojewódzkiej przygotowywa³y wszystkie 
posiedzenia Rady, Prezydium, Komisji czy Fundacji, 
ale tak¿e Rzecznika i S¹du. Ponadto, a mo¿e przede 
wszystkim, Panie na bie¿¹co obs³ugiwa³y rosn¹c¹ liczbê 
petentów - lekarzy weterynarii jak i osób spoza kor-
poracji. Bardzo dziêkujê za ich wzorow¹ organizacjê, 
skrupulatnośæ, sumiennośæ, pracowitośæ i tworzenie 
mi³ej, przyjaznej atmosfery. Nad sprawnym funkcjono-
waniem finansów czuwa³ poza Pani¹ Skarbnik bardzo 
skrupulatny i rzeczowy ksiêgowy Arkadiusz Kwieciñski, 
któremu równie¿ chcia³bym bardzo podziêkowaæ. Nad-
mieniê, ¿e w ramach op³acanej comiesiêcznie sk³adki 
cz³onkowskiej wszyscy lekarze weterynarii, cz³onkowie 
DIL-Wet. objêci s¹ ubezpieczeniem odpowiedzialności 
cywilnej (OC) w ramach wykonywanego zawodu oraz 
ubezpieczeniem od nastêpstw nieszczêśliwych wypad-
ków (NNW). W sytuacjach nadzwyczajnych cz³onkowie 
naszej korporacji oraz cz³onkowie ich rodzin mog¹ 
liczyæ na wsparcie Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej, 
którym niestrudzenie zarz¹dza kol. Magdalena Le-
nart-Ojak, której te¿ przy tej okazji chcia³bym za jej 
pracê i zaanga¿owanie podziêkowaæ. Wyra¿am swoje 
wielkie uznanie dla wszystkich cz³onków Ko³a Senio-
ra, którzy pod przewodnictwem dr. Bohdana Wojtala 
i przy wsparciu dr Leokadii Wojtal, którym dziêkujê 
w sposób szczególny, organizowali spotkania i grupy 
wzajemnego wsparcia. Spotkania, na które jestem re-
gularnie zapraszany inspiruj¹ mnie do dalszych dzia³añ 
a jednocześnie pokazuj¹, ¿e ka¿dy wiek jest dobry, ¿eby 
rozbiæ coś dla innych. Dzia³ania Izby by³yby zapewne 
niewidoczne, gdyby nie szerokie o nich informowanie. 
Bardzo dziêkujê Pani prof. Agnieszce Noszczyk-No-
wak, która poza przewodniczeniem Komisji Szkoleñ 
i Komisji M³odych Lekarzy Weterynarii stale aktualizu-
je portal spo³ecznościowy facebook Izby. Praca Pani 
profesor, dr. Roberta Karczmarczyka oraz mec. dr 
Anny Zalesiñskiej, w ramach zespo³u ds. tworzenia 
nowej strony internetowej DIL-Wet., zosta³a zwieñ-
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czona przygotowaniem ca³kowicie nowej, nowocze-
snej strony www Izby. Bardzo za to dziêkujê. Drugim 
medium, bardziej tradycyjnym jest wydawany w formie 
elektronicznej i papierowej - rozsy³any do wszystkich 
cz³onków Biuletyn Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej. Redaktor Naczelny dr Jan Dorobek wraz 
z zespo³em redakcyjnym dba o umieszczanie na jego 
³amach wszelkich relacji z bie¿¹cych dzia³añ samorz¹-
du jak i artyku³ów zamawiane lub przysy³anych przez 
autorów, dotycz¹cych spraw zawodowych. Myślê, ¿e 
podziêkowania na rêce kol. Jana Dorobka dla ca³ego 
kolegium redakcyjnego, a tak¿e dla wydawcy p. Krzysz-
tofa Wyszatyckiego, mogê z³o¿yæ nie tylko w imieniu 
swoim, Rady, ale i wszystkich czytelników Biuletynu.

Szanowni Pañstwo myślê, ¿e uda³o siê stworzyæ nam 
sprawnie funkcjonuj¹c¹ izbê samorz¹dow¹, która bez 
wiêkszych zawirowañ rozwi¹zuje wiêkszośæ problemów 
i zadañ. Jest to zas³uga nas wszystkich, którzy staramy 
siê nawzajem rozumieæ, umiemy dyskutowaæ i s³ucha-
my innych. Jestem dumny, ¿e mogê przewodniczyæ 
takiej grupie osób. ̄ yczê aby wszystkim nam przyświe-
ca³a myśl Lewisa Carrolla wyra¿ona ustami jednj z jego 
bohaterek: „jedyny sposób, ¿eby osi¹gn¹æ niemo¿liwe 
jest uwierzyæ, ¿e niemo¿liwe jest mo¿liwe”. 

Wojciech Hildebrand
Prezes Rady

Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet.

PRAWOZDANIE
Skarbnika Dolnośl¹skiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej
Poni¿sze sprawozdanie zosta³o sporz¹dzone na 

podstawie dokumentacji ksiêgowej, która zosta³a 
zatwierdzona przez Komisjê Rewizyjn¹ DILW na jej 
posiedzeniu w dniu 14.03.2019r.

Podstawowym źród³em przychodów Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej s¹ sk³adki cz³onkowskie, 
istotn¹ kwotê stanowi¹ tak¿e wp³ywy z dystrybucji pasz-
portów.

W roku 2019 wp³ywy wynios³y 
1139363,89 PLN, w tym:
• wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich wynios³y 

716538,31 (dla porównania w roku 2017 
- 672102,61 w roku 2016 - 643111,79 PLN);

• wp³ywy z rejestracji zak³adów leczniczych wy-
nios³y 19500,00 (dla porównania w roku 2017 
- 16200,00; w roku 2016 15300,00 PLN);

• wp³ywy ze ści¹gniêcia zaleg³ych sk³adek w roku 
2018 wynios³y 118,996,97; (w roku 2017 
- 124842,99; w roku 2016 - 95552,17 PLN).

Po stronie wydatków, w roku 2018 zaksiêgowano 
kwotê 971057,46, natomiast w roku 2017 by³o to 
kwota 938116,77, w 2016 - 924162,60 PLN

Istotn¹ pozycj¹ wydatków s¹ sk³adki odprowadzane 
do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zamykaj¹ce 

siê w roku 2018 kwot¹ 194220,00 PLN. Znacz¹cymi 
pozycjami s¹ tak¿e koszty zwi¹zane z funkcjonowa-
niem Rady DIL-Wet. i biura DIL-Wet. Wynagrodze-
nia pracowników biura wraz z narzutami na p³ace to 
w roku 2018 kwota 168117,84; w 2017 roku by³o 
to 142361,53PLN oraz suma 181185,3 PLN wyda-
na w roku 2016. Ró¿nice w tej pozycji s¹ skutkiem 
zmiennej ilości pracowników biura DIL-Wet. w po-
szczególnych latach. Systematyczny wzrost wydatków 
wynika z rosn¹cej stale liczby cz³onków, co generuje 
zwiêkszone wydatki na ubezpieczenie cz³onków DIL-
-Wet., us³ugi pocztowe, dystrybucjê paszportów, od-
prowadzanie sk³adek do KILW. Zwiêkszona ilośæ zadañ 
by³a tak¿e powodem zwiêkszenia zatrudnienia w biurze 
DIL-Wet. Rosn¹ tak¿e koszty postêpowañ Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej i S¹du z powodu 
coraz wiêkszej zawi³ości spraw, przeci¹gaj¹cych siê 
postêpowañ oraz konieczności korzystania z pomocy 
prawnej i ekspertyz. 

Pomimo znacz¹cej poprawy w op³acaniu sk³adek 
przez naszych cz³onków oraz skuteczności egzekwo-
wania ich sp³aty, z ogromn¹ przykrości¹ zauwa¿am, ¿e 
nadal nie wszyscy cz³onkowie p³ac¹ regularnie sk³adki. 
W roku ubieg³ym, aby zaznajomiæ ka¿dego z cz³onków 
DILW o stanie jego „konta sk³adkowego”, wys³ane 
zosta³y „informacje o saldach”. Zawiera³y one zarów-
no informacje o stanie zad³u¿enia, jak i o nadp³atach. 
Niemal we wszystkich przypadkach uda³o siê wyjaśniæ 
wiele niejasności i nieporozumieñ. W bie¿¹cym roku 
takie informacje nie zosta³y wys³ane, planujê przes³anie 
takiej informacji w roku przysz³ym. Nieop³acanie sk³a-
dek regularnie i w przewidzianych prawem terminach 
rodzi koniecznośæ wysy³ania upomnieñ oraz egzekucji 
zaleg³ych nale¿ności na drodze administracyjnej, co 
tak¿e jest przyczyn¹ dodatkowych kosztów wysy³ania 
upomnieñ oraz wszczynania postêpowañ w sprawie 
stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu z ty-
tu³u nieop³acania sk³adek przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok. 
Wiele spośród tych postêpowañ umorzono z powodu 
uregulowania zobowi¹zañ. Zaleg³e sk³adki umarzane 
by³y tak¿e z powodu śmierci lub niemo¿ności ustalenia 
miejsca pobytu d³u¿nika. 

Tak przedstawiaj¹ siê g³ówne wydatki zwi¹zane 
z dzia³alności¹ organów Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej. Szczegó³owa analiza wykonania bu-
d¿etu jak i planowanych wydatków ujête s¹ w za³¹czni-
kach do niniejszego sprawozdania. Nale¿y podkreśliæ, 
¿e dzia³alnośæ finansowa organów Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej jest systematycznie kontro-
lowana przez Komisjê Rewizyjn¹ DIL-Wet. 

Skarbnik Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko
Za³¹czniki:
1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej w 2018r.
2. Projekt bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-

ryjnej na rok 2019.
* * *
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Plan
2018 kwota %

1.Stan rodków na pocz tku roku 454 121,82 454121,82

P r z y c h o d y:

2.Wpływy  składek członkowskich 670 000,00 716 538,31 106,95%

3.Wpływy z dz. stat.- rejestracja zakł. leczniczn 15 000,00 19 500,00 130,00%

4.Zaległe składki 105 000,00 118 996,97 113,33%

5. dystrybucja paszportów 240 000,00 277 920,00 115,80%
6. Pozostałe przychody 3 000,00 6 408,61 213,62%

Razem przychody 1 033 000,00 1 139 363,89 110,30%

Razem przychody i rodki 1 487 121,82 1 593 485,71 107,15%

Plan
2018 kwota %

1.  Składki do Krajowej Izby Lek.-Weter. 200 000,00 194 220,00 97,11%
2.  Fundusz płac + narzuty na płace 185 000,00 168 117,84 90,87%
3.  Odpis na Fundusz Pomocy Kole e skiej 70 000,00 66 410,00 94,87%

4.  Dystrybucja paszportów dla zwierz t 140 000,00 127 501,05 91,07%
5.  Koszty wydawania biuletynu 65 000,00 58 154,82 89,47%
6.  Fundusz szkole 25 000,00 24 082,54 96,33%
7.  Działalno  społeczna na rzecz członków Izby (w 
tym zawody sportowe, spotkania integracyjne 
spotkania koła seniorów) 25 000,00 23 941,00 95,76%
8.  Ubezpieczenie członków Izby (OC, NW) 90 000,00 85 821,20 95,36%
9.  Koszty organizacyjne zjazdów 10 000,00 5 677,60 56,78%
10. Koszty funkcjonowania organów 10 000,00 6 883,37 68,83%
11. Koszty delegacji, w tym: 88 000,00 40 583,07 46,12%

11.1 Rada 30 000,00 24 509,42 81,70%
11.2 S d Lekarsko-Weterynaryjny 15 000,00 2 390,14 15,93%
11.3 Rzecznik odpowiedzialno ci  zawodowej 15 000,00 5 104,24 34,03%
11.4 Kontrole ZLZ 8 000,00 3 046,56 38,08%
11.5 Pozostałe 20 000,00 5 532,71 27,66%

12. Koszty post powa  dyscyplinarnych i 
egzekucyjnych 5 000,00 3 104,64 62,09%
13. Pozostałe koszty statutowe 10 000,00 2 000,00 20,00%

14. Zakup materiałów biurowych i socjalnych 10 000,00 9 956,48 99,56%
15. Koszty utrzymania lokalu lokalu (koszty 
eksploatacyjne, remonty i naprawy, ubezpieczenia 
itp..) 20 000,00 17 388,12 86,94%
16. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne 20 000,00 13 610,37 68,05%
17. Usługi pocztowe 15 000,00 14 449,65 96,33%
18. usługi bankowe 4 000,00 2 276,00 56,90%
19. naprawy sprz tu 5 000,00 0,00 0,00%
20. koszty obsługi prawnej i ksi gowej 90 000,00 82 715,00 91,91%
21. zakup wyposa enia 5 000,00 980,00 19,60%
22. zakup rodków trwałych 10 000,00 4 068,35 40,68%
23. Fundusz reprezantycyjny i okoliczno ciowy 20 000,00 17 654,06 88,27%
24. pozostałe koszty administracyjne 5 000,00 1 462,30 29,25%

ogółem koszty 1 117 000,00 971 057,46 86,16%
25. Rezerwa Finansowa 370 121,82 622 428,25

RAZEM: 1 487 121,82 1 593 485,71

Tre

W
P

ŁY
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Działalno  merytoryczno-statutowa

Pozostałe koszty:

wykonanie na 31.12.2018

wykonanie na 31.12.2018

WYKONANIE bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2018r.
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KONTO       TRE                               PLAN WYKONANIE %

767 Składki członkowskie bie ce 775 000,00 808 425,00 104,31%

760 Ubezpieczenie 0,00 20 743,20

750 Odsetki od rachunku bankowego 500,00 500,42 100,08%

700 Sprzeda  paszportów 240 000,00 277 920,00 115,80%

702 ZWROT KOSZTÓW S DOWYCH 2 000,00 0,00 0,00%

701/4 Inne przychody 503 435,32 510 343,51 101,37%
OGÓŁEM 1 520 935,32 1 617 932,13 108,92%

400 Amortyzacja 10 000,00 9 558,79 95,59%

401 Materiały i energia elektryczna 169 000,00 154 813,85 91,61%

402 Usługi obce 331 500,00 309 141,46 93,26%

403 Podatki i opłaty, w tym 202 500,00 195 836,99 96,71%
403/1 Odpis na KRLW 200 000,00 194 220,00 97,11%
403/2 Ubezpieczenie 0,00 0,00
403/3 Inne 2 500,00 1 616,99 64,68%

404 Wynagrodzenia w tym: 206 500,00 167 504,63 81,12%

1.Osobowy fundusz płac 140 000,00 132 168,58 94,41%

2.Bezosobowy fundusz płac 30 000,00 14 788,05 49,29%

INNE 0,00 0,00

3. Honoraria 36 500,00 20 548,00 56,30%

405 ZUS 37 000,00 26 299,50 71,08%

407 Delegacje, w tym 91 000,00 43 272,83 47,55%

1.Rada 24 086,45 24 509,42 101,76%

2.Rzecznik 9 070,71 2 390,14 26,35%

3.S d 13 138,18 5 104,24 38,85%

4. Komisja Rewizyjna 0,00 0,00

5. kontrole ZLZ 2 044,80 3 046,56 148,99%

6. Pozostałe 18 332,02 5 532,71 30,18%

408 Pozostałe 67 300,00 66 410,00 98,68%

759 Koszty finansowe 200,00 0,10 0,05%

410 Nagrody dla absolwentów 3 000,00 2 000,00 66,67%

840 Rezerwa finansowa 402 935,32 643 093,98

1 118 000,00 974 838,15

OGÓŁEM 1 520 935,32 1 617 932,13

PRZYCHÓD

KOSZTY

SPRAWOZDANIE z wykonania bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2018r.
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Wykonanie Plan
2018 2019

1.Stan rodków na pocz tku roku 454 121,82 637 359,92

P r z y c h o d y:

2.Wpływy  składek członkowskich 716 538,31 712 000,00

3.Wpływy z dz. stat.- rejestracja zakł. leczniczn 19 500,00 15 000,00

4.Zaległe składki 118 996,97 85 000,00

5. dystrybucja paszportów 277 920,00 250 000,00
6. Pozostałe przychody 6 408,61 3 000,00

Razem przychody 1 139 363,89 1 065 000,00

Razem przychody i rodki 1 593 485,71 1 702 359,92

Wykonanie Plan
2018 2019

1.  Składki do Krajowej Izby Lek.-Weter. 200 500,00 210 000,00
2.  Fundusz płac + narzuty na płace 159 000,00 240 000,00
3.  Odpis na Fundusz Pomocy Kole e skiej 56 000,00 70 000,00

4.  Dystrybucja paszportów dla zwierz t 61 000,00 130 000,00
5.  Koszty wydawania biuletynu 47 000,00 65 000,00
6.  Fundusz szkole 11 000,00 25 000,00
7.  Działalno  społeczna na rzecz członków Izby (w 
tym zawody sportowe, spotkania integracyjne 
spotkania koła seniorów) 26 000,00 30 000,00
8.  Ubezpieczenie członków Izby (OC, NW) 19 000,00 100 000,00
9.  Koszty organizacyjne zjazdów 80 000,00 10 000,00
10. Koszty funkcjonowania organów 0,00 10 000,00
11. Koszty delegacji, w tym: 74 500,00 88 000,00

11.1 Rada 27 000,00 30 000,00
11.2 S d Lekarsko-Weterynaryjny 4 500,00 15 000,00
11.3 Rzecznik odpowiedzialno ci  zawodowej 17 000,00 15 000,00
11.4 Kontrole ZLZ 12 000,00 8 000,00
11.5 Pozostałe 14 000,00 20 000,00

12. Koszty post powa  dyscyplinarnych i 
egzekucyjnych 0,00 20 000,00
13. Pozostałe koszty statutowe 0,00 10 000,00

14. Zakup materiałów biurowych i socjalnych 12 000,00 10 000,00
15. Koszty utrzymania lokalu lokalu (koszty 
eksploatacyjne, remonty i naprawy, ubezpieczenia 
itp..) 12 000,00 20 000,00
16. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne 14 000,00 20 000,00
17. Usługi pocztowe 10 000,00 20 000,00
18. usługi bankowe 3 000,00 4 000,00
19. naprawy sprz tu 3 000,00 5 000,00
20. koszty obsługi prawnej i ksi gowej 0,00 100 000,00
21. zakup wyposa enia 2 000,00 10 000,00
22. zakup rodków trwałych 6 000,00 20 000,00
23. Fundusz reprezantycyjny i okoliczno ciowy 3 000,00 130 000,00
24. pozostałe koszty administracyjne 0,00 5 000,00

ogółem koszty 971 057,46 1 352 000,00
25. Rezerwa Finansowa 622 428,25 350 359,92

RAZEM: 1 593 485,71 1 702 359,92

Tre

W
PŁ

YW
Y

Tre

W
YD

A
TK

I

Działalno  merytoryczno-statutowa

Pozostałe koszty:

PROJEKT bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2019
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SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej

za okres 1 styczeñ - 31 grudzieñ 2018r.

Komisja Rewizyjna pracuj¹ca w sk³adzie:
1. lek. wet. Wies³aw Ka³amaga 
2. lek. wet. Edyta Gizel-Gawron 
3. lek. wet. Ma³gorzata Bystroñ 
4. lek. wet. Wiktor Wysoczañski
5. lek. wet. Pawe³ Æwikliñski

dnia 14 marca 2019 r. spotka³a siê o godz. 13:00 
w siedzibie Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w celu badania ca³okszta³tu dzia³alności Rady 
i Prezydium DIL-Wet w czwartym roku VII kadencji, 
sprawozdania finansowego za rok 2018. 

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej by³ gościem na 
wszystkich posiedzeniach Rady.

Kontrola dzia³alności Rady odbywa³a siê w obecności 
odpowiedzialnych za dzia³alnośæ finansow¹ i gospo-
darcz¹ :

1. dr Wojciecha Hildebranda 
- Prezesa Rady DIL-Wet.

oraz odpowiedzialnych za dokumentacjê finansow¹:
1. lek. wet. Danuty Pawickiej-Stefanko 

- Skarbnika
2. Arkadiusza Kwieciñskiego 

- prowadz¹cego ksiêgowośæ

A. Badanie dzia³alności merytorycznej 
1. Uchwa³y Okrêgowej Rady Lekarsko-Wet.
W okresie sprawozdawczym odby³o siê 9 posiedzeñ 
ORL-W, na których podjêto 597 uchwa³ (od nr 258/
VII/2018/691/3Rej.ZNZ do 854/2018/VII).
Uchwa³y dotyczy³y:
- przyznanie prawa wykonywania zawodu; 
- wniosek o wpis do rejestru cz³onków DIL-Wet.;
- utrata prawa wykonywania zawodu;
- skreślenia z rejestru cz³onków DIL-Wet.;
- zrzeczenie siê z prawa wykonywania zawodu; 
- wpisu do rejestru zak³adów leczniczych; 
- wykreślenia z ewid. zak³adów leczniczych dla zwierz¹t; 
- o wpisie zmian w ewidencji zak³adów leczniczych;
- wyznaczenie terminu usuniêcia uchybieñ w zak³adach 
leczniczych zwierz¹t; 

- wpisów do rejestru osób upowa¿nionych do wysta-
wiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych; 

- skreśleñ z rejestru osób upowa¿nionych do wystawia-
nia paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych 

- obni¿enia sk³adek cz³onkowskich;
- zawieszenia sk³adek cz³onkowskich;
- w sprawie umorzenia sk³adek cz³onkowskich - ³¹czna 
kwota umorzeñ wynios³a 8.512,20 z³;

- zatwierdzenia wniosków Zarz¹du Funduszu Pomocy 
Kole¿eñskiej DIL-Wet. na pomoc lekarzom wetery-
narii i rodzinom po zmar³ych kolegach;

- przyznania środków na konferencje naukowe; 
- nagrody dla absolwentów;
- w sprawie przyznania środków finansowych na wspar-
cie organizacji imprez integruj¹cych środowisko leka-
rzy weterynarii;

- korekty w bud¿ecie - 1 uchwa³a 854/2018/VII 
z dnia 13.12.2019r. Zmiany w bud¿ecie zwi¹zane 
by³y z brakiem mo¿liwości przewidzenia zachodz¹-
cych w trakcie roku bud¿etowego zdarzeñ, których 
zaplanowanie wcześniej nie jest mo¿liwe, a maj¹cych 
wp³yw na wysokośæ wydatków poszczególnych pozy-
cjach preliminarza, niektóre pozycje wydatków zosta³y 
przekroczone, przy jednoczesnym braku wy korzystania 
zaplanowanych środków w innych pozycjach.

2. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Prezydium Rady za-
wieraj¹ce odpowiednie za³¹czniki.

B. Badanie dzia³alności finansowej
Po zapoznaniu siê z Rachunkiem Zysków i strat Komi-
sja stwierdzi³a, ¿e nadwy¿ka przychodów nad kosztami 
Izby w okresie miêdzy 01.01.2018 r., a 31.12.2018 r. 
wynosi³a 622.428,25 z³. 
1. Sprawdzono 238 dowodów ksiêgowych w tym:

W roku 2018 wystawiono 199 delegacje w tym: dla 
Rzecznika i Zastêpców Rzecznika 42 delegacji i dla 
cz³onków S¹du lekarsko-weterynaryjnego 21 delegacji. 

Delegacje wystawiane s¹ z chronologiczn¹ numera-
cj¹, podpisywane s¹ przez Prezesa Izby lub Zastêpcê 
i uwzglêdniaj¹ czas oddelegowania, nr rejestracyjny 
samochodu i jego pojemnośæ, rozliczenie kilometrów 
b¹dź diet, określenie celu wyjazdu. Stawki kilometrów 
s¹ zgodne z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 25.03.2002r., natomiast diety zgodne z pa-
ragrafem 2 uchwa³ nr 9 XVI Okrêgowego Zjazdu 
Sprawozdawczego DIL-Wet we Wroc³awiu z dnia 
22.04.2012 r. 

Ka¿da delegacja parafowana jest przez Skarbnika 
i Ksiêgowego i zatwierdzana przez Prezesa lub Wice-
prezesa Izby.

Zaznaczyæ nale¿y ¿e w planie finansowym na dele-
gacjê z ró¿nych tytu³ów przeznaczone by³o 88.000 z³ 
natomiast wykonanie wynosi³o na kwotê 40.583,07 z³ 
co stanowi 46,12% planu.

£¹cznie w 2018 r. wydatki zwi¹zane z ekspertyz, 
zwrotu kosztów postêpowania s¹dowego i dyscypli-
narnego wynosi³y 3.104,64 z³.

Wyci¹gi bankowe sprawdzono wyrywkowo. Wyci¹-
gi pouk³adane s¹ chronologicznie z określeniem daty 
operacji.
2. Stwierdzenia ogólne:

a) sprawozdanie finansowe jest prawid³owe pod 
wzglêdem formalnym i rachunkowym;

b) jest kompletne;
c) zosta³o sporz¹dzone przy zachowaniu ci¹g³ości 

bilansowej;
d) nie zawiera b³êdów rachunkowych i jest prawi-

d³owo powi¹zane z poszczególnymi formularzami 
sprawozdania;

e) wszystkie dane sprawozdania wynikaj¹ z zamkniê-
tych urz¹dzeñ ksiêgowych (konta syntetyczne, 
analityczne).

3. Dane ogólne sprawozdania finansowego
a) suma ogólna bilansu otwarcia na dzieñ

01.01.2018 r.  882.766,05 z³ 
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b) bilans zamkniêcia na dzieñ 
31.12.2018 r.  1.010,299,34 z³

c) wys. aktywów obrotowych na dzieñ
31.12.2018 r.  897.763,89 z³

d) wynik finansowy za rok sprawozdawczy 
2018 r.  613.647,79 z³

4. Środki trwa³e (konto) 010
Bilans otwarcia  117.045,89 z³ 
Bilans zamkniêcia  112.535,45 z³
kwota amortyzacji środków trwa³ych wynosi

 9.558,79 z³.
Stan koñcowy wynika z prawid³owo prowadzonej 

ewidencji.
Zakupów dokonano i prawid³owo zaewidencjono-

wano na kontach zespo³u „0”.
5. Konto 071 - umorzenie środków trwa³ych, kwota 

umorzenia jest zgodna z zapisami na kontach.

C. Środki pieniê¿ne i rachunki bankowe
1. Konto 101- kasa g³ówna, stan na dzieñ 31.12. 

2018 r. wynosi: 1287,62 z³. 
2. Konto 102 - kasa paszportowa, stan na dzieñ 

31.12.2018 r. wynosi: 170 z³. 
3. Saldo wynikaj¹ce z ewidencji jest zgodne z rapor-

tem kasowym nr 12/2018 oraz 12/2018/P z dnia 
31.12.2018 oraz protoko³ami kontroli kasy stano-
wi¹cymi za³¹czniki bilansowe.

4. Wyrywkowo zbadano prawid³owośæ udokumen-
towania przychodów i rozchodów pod wzglêdem 
formalno-rachunkowym.

5. Konto 132 - rachunek bie¿¹cy w Banku PeKaO 
S.A. O/Wroc³aw na stan 31.12.2018 r. wynosi 
663.096,51 z³.
Saldo wynika z wyci¹gu bankowego z dnia 31.12. 
2018 r. nr 286/2018 i jest potwierdzone przez 
bank (potwierdzenie salda bankowego jako za³¹cznik 
do sprawozdania finansowego w za³¹czeniu).

6. Konto 133 - pomocniczy rachunek bankowy- pasz-
porty stan 31.12.2018 r. wynosi 620 z³ Saldo wy-
nika z wyci¹gu bankowego z dnia 31.12.2018 r. nr 
211 i jest potwierdzone przez bank (potwierdzenie 
salda bankowego jako za³¹cznik do sprawozdania 
finansowego w za³¹czeniu). 

7. Konto 135 - rachunek Funduszu Pomocy Kole¿eñ-
skiej stan 31.12.2018 r. wynosi 79,99 z³ Saldo 
wynika z wyci¹gu bankowego z dnia 31.12.2018 r. 
nr 38/2018 i jest potwierdzone przez bank (potwier-
dzenie salda bankowego jako za³¹cznik do sprawoz-
dania finansowego w za³¹czeniu). 

D. Inwentaryzacja sk³adników maj¹tkowych
Zosta³a przeprowadzona weryfikacja stanu sk³adników 
maj¹tkowych bêd¹cych przedmiotem inwentaryzacji 
w dniu 31.12.2018 r.

E. Wynik finansowy 
Konto 860 na kwotê: 613.647,79 z³ - zosta³o prawi-
d³owo ustalone zgodnie z za³¹cznikiem bilansowym.

F. Analiza wykonania bud¿etu oraz ocena 
wyników. Plan dochodów i kosztów

 PLAN WYKONANIE
a) przychody 

1033.000,00 z³ (czêśæ opisowa) 1139 363,89 z³
b) koszty 

1117.000,00 z³ (czêśæ opisowa) 971.057,46 z³ 
Wykonanie bud¿etu za badany okres zosta³o przyjête.

Zakoñczenie
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. zosta³o sporz¹dzo-
ne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, zasadami 
rachunkowości i przyjêtymi zwyczajami i mo¿e byæ 
zatwierdzone bez ¿adnych poprawek i zmian. 

G. Wnioski i zalecenia
- dokumentacja merytoryczna i ksiêgowa jest prowa-
dzona prawid³owo i rzetelnie,

- w wyniku analizy wykonania bud¿etu za 2018 r. 
komisja podtrzymuje wniosek o utrzymanie dzia³añ 
oszczêdnościowych,

- ści¹galnośæ zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich jest wy¿-
sza ni¿ w roku 2017 i stanowi 113,33% zak³adanego 
planu. Na koniec roku 2018 kwota zaleg³ych sk³adek 
wynosi³a 105798,21 z³., nale¿y odnotowaæ zmniej-
szaj¹c¹ siê tendencjê gdy¿ na koniec roku 2017 kwota 
ta wynosi³a 140197,49 z³.

- Komisja w dalszym ci¹gu podtrzymuje prowadzenie 
dzia³añ dotycz¹cych ści¹galności zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich oraz akceptuje umorzenie sk³adek 
emerytów sprzed 2007 roku.

Komisja Rewizyjna zgodnie z art. 31 Ustawy o Za-
wodzie Lekarza Weterynarii i Izbach Lekarsko-Wete-
rynaryjnych wnosi o udzielenie absolutorium Radzie 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Komisja stwierdza, ¿e wszystkie uchwa³y, a tak¿e wnio-
ski i zalecenia komisji rewizyjnej zosta³y w wiêkszości 
zrealizowane.
Podsumowuj¹c dzia³alnośæ Rady Okrêgowej DIL-Wet. 
w minionym okresie stwierdzono, ¿e Rada realizowa³a 
swoje zadania na bie¿¹co w sposób rzeczowy, celowy 
i gospodarnie. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zosta³o sporz¹dzone 
w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach z przeznaczeniem:
a) Okrêgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
b) Skarbnik Rady
c) Komisja Rewizyjna Przewodnicz¹cy Komisji

Przewodnicz¹cy Komisji
lek. wet. Wies³aw Ka³amaga

Cz³onkowie Kmisji
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SPRAWOZDANIE
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

DIL-Wet. z drugiego roku dzia³alności 
VII kadencji Izby

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 
do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wp³ynê³o 16 
skarg dotycz¹cych postêpowania lekarzy weterynarii. 
Równocześnie kontynuowano 17 postêpowañ, których 
prowadzenie rozpoczête zosta³o w latach poprzednich. 
W drugim roku dzia³alności VII kadencji Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej Rzecznik prowadzi³ ³¹cznie 33 spra-
wy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy 
weterynarii, cz³onków Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej.

Prowadzone postêpowania obejmowa³y ró¿ny za-
kres odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii. 

W poszczególnych grupach ilośæ prowadzonych 
postêpowañ przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Sprawy konfliktowe pomiêdzy lekarzami weterynarii 

- 3 postêpowania;
2. Sprawy zwi¹zane z b³êdami w wykonywaniu zawodu 

lekarza weterynarii - 22 postêpowania;
3. Sprawy zwi¹zane z wydawaniem niew³aściwych 

dokumentów lekarsko-weterynaryjnych, b³êdami 
w dokumentacji i fa³szowaniem dokumentacji - 3 po-
stêpowania;

4. Sprawy zwi¹zane z naruszeniem przepisów o ochro-
nie zwierz¹t - 4 postêpowania;

5. Sprawy zwi¹zane ze z³¹ dzia³alności¹ zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t - 1 postêpowanie;

6. Sprawy zwi¹zane z nieprzestrzeganiem przepisów 
Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii - 6 postêpowañ.
W trakcie trwania drugiego roku VII kadencji po-

stêpowania wyjaśniaj¹ce zosta³y zakoñczone w nastê-
puj¹cy sposób:
1. Umorzenie postêpowania wyjaśniaj¹cego - 9 postê-

powañ;
2. Skierowanie do S¹du wniosku o ukaranie - 1 postê-

powanie;
3. Odmowa wszczêcia - 1 postêpowanie;
4. Za³atwione w inny sposób - 1 postêpowanie.

W ramach pomocy prawnej dokonano jednej czyn-
ności, w postaci przes³uchania świadka, na wniosek 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na dzieñ 1 stycznia 2018 roku w trakcie wyjaśniania 
jest 21 postêpowañ.

Godnym uwagi jest fakt, ¿e na wydane postano-
wienia nie wp³ynê³o ¿adne za¿alenie i wszystkie zarz¹-
dzenia uprawomocni³y siê na etapie pracy Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej.

Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej DIL-Wet.

lek. wet. Piotr Waleñski

SPRAWOZDANIE
z dzia³alności S¹du DIL-Wet. w drugim 

roku dzia³alności VII kadencji Izby
1. Od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

wp³yn¹³ jeden wniosek o ukaranie dwóch lekarzy 
weterynarii za pope³nienie b³êdów w sztuce lekarsko-
-weterynaryjnej.

2. W roku sprawozdawczym S¹d rozpatrzy³ dwa 
wnioski i orzek³ dwie kary upomnienia.

Przewodnicz¹cy S¹du DIL-Wet. 
lek. wet. Andrzej Ho³dowañski

SPRAWOZDANIE 
z dzia³alności Funduszu Pomocy 

Kole¿eñskiej DIL-Wet. za rok 2018
W 2018 roku Fundusz Pomocy Kole¿eñskiej w ra-

mach swojej dzia³alności proponowa³ zapomogi kole-
¿eñskie nastêpuj¹cymi wnioskami:

- z dnia 8 stycznia 2018 roku;
- z dnia 19 lutego 2018 roku;
- z dnia 2 maja 2018 roku;
- z dnia 15 czerwca 2018 roku;
- z dnia 3 września 2018 roku;
- z dnia 14 listopada 2018 roku;
- z dnia 12 grudnia 2018 roku.
Udzia³ w posiedzeniach lub w opiniowaniu wniosków 

Funduszu do Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej wziêli wszyscy lub wiêkszośæ cz³onków FPK: 
p. dr Joanna Ligór-Tkacz, p. dr Justyna Torbicz, p. 
dr Ludwik Miêtki, p. dr Wiktor Wysoczañski oraz p. 
Magdalena Lenart-Ojak - przewodnicz¹ca.

W 2018 roku pomocy finansowej udzielono:
• dwunastu lekarzom weterynarii, w tym:
- dziesiêæ zapomóg jednorazowych przyznano bez-

pośrednio lekarzom weterynarii (w jednym przy-
padku przyznano zapomogê dwukrotnie);

- jedn¹ zapomogê jednorazow¹ przyznano ma³¿on-
kowi lekarza weterynarii (leczenie i zakup specja-
listycznego sprzêtu);

- jedn¹ zapomogê jednorazow¹ przyznano dziecku 
lekarza wet. (zakup sprzêtu rehabilitacyjnego);

• sześciorgu dzieciom lekarzy weterynarii - pomoc 
na kontynuacjê nauki.

Dzieci objête pomoc¹ Funduszu Pomocy Kole¿eñ-
skiej otrzymywa³y w miesi¹cach nauki szkolnej (styczeñ 
- maj oraz wrzesieñ - grudzieñ) po 450 z³ (w miesi¹cu 
grudniu otrzymywa³y pomoc ze środków FPK, a nie 
jak dotychczas ze środków Fundacji „PRO MEDICI VE-
TERINARII”). Troje dzieci ze wzglêdu na zakoñczenie 
edukacji otrzymywa³o pomoc w wybranych okresach 
2018 roku.

W ramach pomocy kole¿eñskiej w 2018 roku przy-
znane środki stanowi³y:
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- jednorazow¹ pomoc dla lek. wet. w zwi¹zku ze z³ym 
stanem zdrowia; 

- 10 zapomóg (na dalsze leczenie, opiekê medyczn¹, 
rehabilitacjê, zakup sprzêtu rehabilitacyjnego);

- jednorazow¹ pomoc dla dziecka lekarza weterynarii 
- 1 zapomoga (na zakup specjalistycznego sprzêtu 
oraz dalsz¹ rehabilitacjê);

- jednorazow¹ pomoc lekarzowi wet. w zwi¹zku 
z jego trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ - 1 zapomoga.

Wnioski o pomoc kole¿eñsk¹ (zapomogi):
- 7 wniosków - z³o¿onych przez samych zaintereso-
wanych;

- 5 wniosków - z³o¿onych przez Kolegów z DIL-Wet.
Wysokośæ udzielanej pomocy:
- zasadniczym kryterium jest sytuacja zdrowotna 
wnioskuj¹cego, mo¿liwośæ czynnego wykonywania 
zawodu oraz mo¿liwości wsparcia przez rodzinê;

- ilośæ środków do dyspozycji Funduszu (fakt udziele-
nia pomocy w jednym roku nie wyklucza pomocy 
w roku nastêpnym);

- w szczególnych sytuacjach (stan zdrowia lek. wet.) 
udzielono pomocy dwukrotnie; 

- osoby zainteresowane zosta³y pisemnie poinformo-
wane o decyzji Zarz¹du funduszu i Rady DIL-Wet.

- zapomogi od 2600-8000 z³ (uwzglêdniano sytu-
acjê zdrowotn¹/materialn¹ wnioskuj¹cego oraz 
zasadê proporcjonalności podzia³u środków);

- średnia wysokośæ zapomóg udzielonych jednora-
zowo lub dwukrotnie wynios³a w okresie styczeñ 
- grudzieñ 2018r. - 4946 z³.

Wysokośæ udzielanej pomocy - kwoty:
- jedna zapomoga  - 2600 z³;
- dwie zapomogi  - 3000 z³;
- trzy zapomogi  - 4000 z³;
- jedna zapomoga  - 5000 z³;
- dwie zapomogi  - 5500 z³;
- jedna zapomoga  - 6000 z³;
- jedna zapomoga  - 6700 z³; 
- jedna zapomoga  - 7000 z³;
- jedna zapomoga  - 8000 z³.
W sumie zapomogi jednorazowe wyn. 64300 z³.
Pomoc dla dzieci w 2018 roku w sumie wynios³a 

14850 z³.
Podsumowanie:
a) suma udzielonych pomocy z FPK w 2018 roku wy-

nios³a 79150 z³;
b) w 2018 roku udzielono pomocy 11 lekarzom wete-

rynarii i 6 dzieciom lekarzy weterynarii;
c) stan konta FPK na dzieñ 31 grudnia 2017r. wynosi³ 

4252,99 z³.
Na dzieñ 31 grudnia 2018 roku na koncie Funduszu 
pozosta³o 79,99 z³.

Przewodnicz¹ca Zarz¹du FPK
Magdalena Lenart-Ojak

SPRAWOZDANIE
z dzia³alności Fundacji 

„Pro Medici Veterinarii” w roku 2018
Fundacja jest Organizacj¹ Po¿ytku Publicznego. 

Dzia³a na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach (Dz.U. z 2018r., poz. 1491). Organami 
W³adzami Fundacji s¹: 7-osobowa Rada Fundacji oraz 
3-sobowy Zarz¹d Fundacji, który w roku 2018 zmie-
ni³ siê dwukrotnie. Aktualny sk³ad Zarz¹du stanowi¹: 
Prezes - Wies³awa Bober, z-ca Prezes - Magdalena 
Zborowska, Sekretarz - Katarzyna Bajorek.
Celem Fundacji jest: 
1. Pomoc lekarzom weterynarii, cz³onkom Dolno-

śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, dotkniêtym 
nag³ymi i uci¹¿liwymi wypadkami losowymi.

2. Pomoc rodzinom lekarzy weterynarii (wspó³ma³¿o-
nek, dzieci w³asne i przysposobione) znajduj¹cym 
siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.

3. W przypadku śmierci lekarza weterynarii pomoc 
Jego dzieciom w kontynuowaniu lub uzyskania 
wykszta³cenia i osi¹gniêciu samodzielności. Pomoc 
przyznaje siê dzieciom do momentu ukoñczenia na-
uki, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia.

Fundacja realizuje cele w szczególności poprzez:
1. Przyznawanie pomocy materialnej.
2. Finansowanie konkretnych potrzeb osób potrzebu-

j¹cych (np. op³at za internat lub bursê, wy¿ywienie, 
bilety szkolne, op³aty za leki, koszty leczenia czy 
rehabilitacji oraz inne us³ugi i środki medyczne.

3. Dla osi¹gniêcia swych celów Fundacja mo¿e wspie-
raæ dzia³alnośæ innych osób prawnych oraz osób 
fizycznych, których dzia³alnośæ jest zbie¿na z celami 
Fundacji.  
W 2018r. Fundacja realizowa³a pomoc materialn¹ 

i finansowa³a konkretne potrzeby osób dotkniêtych 
uci¹¿liwymi wypadkami losowymi oraz wspiera³a ich 
rodziny w trudnej sytuacji ¿yciowej. 

Stan konta Fundacji na dzieñ 31.12.2018r. wynosi 
19915,22 z³ w stosunku do roku 2017r., gdzie saldo 
wynosi³o 8579,65 z³. Wp³aty pochodz¹ z odpisów 1% 
deklaracji podatkowych PIT oraz darowizn. Poniesiono 
równie¿ koszty administracyjne na sumê 348,00 z³. Na 
cele statutowe wydano 2200,00 z³.

Wszystkim ofiarodawcom Rada oraz Zarz¹d Fundacji 
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania w imieniu osób, 
które otrzyma³y wsparcie w formie pomocy finansowej.

W 2018r. Fundacja udzieli³a wsparcia finansowego 
dla 1 lekarza weterynarii na kwotê 2200,00z³ 

Nasza Fundacja „Pro Medici Veterinarii” nie pro-
wadzi dzia³alności gospodarczej. Wszyscy cz³onkowie 
Rady i Zarz¹du pracuj¹ spo³ecznie. Wszystkie uzyskane 
środki finansowe s¹ przekazywane na pomoc potrzebu-
j¹cym lekarzom weterynarii oraz ich najbli¿szych, któ-
rych dotknê³o nieszczêście. Taka pomoc jest udzielana 
przez Zarz¹d Fundacji na podstawie z³o¿onego podania 
oraz dostarczonej dokumentacji. 
Konto Fundacji: 

18 1020 5242 0000 2202 0158 8417 
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Fundacja „Pro Medici Veterinarii” 
ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wroc³aw

oraz 1% odpisu deklaracji podatkowej PIT 
to nr KRS 0000247344 

 Prezes Zarz¹du Fundacji 
 Wies³awa Bober

SPRAWOZDANIE
z dzia³alności Ko³a Seniorów DIL-Wet. 

za rok 2018
Dzia³alności¹ Ko³a Seniorów Lekarzy Weterynarii 

kierowa³ Zarz¹d Ko³a Seniorów w sk³adzie: 
1. Lek. wet. Bohdan Wojtal - Prezes Ko³a 
2. Lek. wet. Leokadia Wojtal - Wiceprezes Ko³a 
3. Lek. wet. Maria Kromo³owska - Skarbnik Ko³a 
4. Dr nauk. wet. Józef Szyñkarczuk - Honorowy 

Prezes Ko³a i cz³onek Zarz¹du
W okresie sprawozdawczym odby³o siê 5 spotkañ 

w siedzibie Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej, tj. noworoczne, wielkanocne, jubileuszowe, z oka-
zji Dnia Seniora, op³atkowo-wigilijne oraz 2 spotkania 
plenerowe.

W ramach dwóch spotkañ plenerowych cz³onkowie 
Ko³a Seniorów zwiedzili Muzeum „Pana Tadeusza” 
we Wroc³awiu oraz wystawê „Salvadore Dali”, „Andy 
Warhol - Geniusz Wszechstronny” prezentowan¹ 
w Muzeum Teatru we Wroc³awiu. 

 Prezes Ko³a Seniorów
 lek. wet. Bohdan Wojtal

– Projekty Uchwa³ Zjazdowych –

UCHWA£A nr 1/2019
XXI Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 12 maja 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Prezesa 
z dzia³alności Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres sprawoz-
dawczy oraz z wykonania bud¿etu za rok 2018

XXI Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy We-
terynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 
oraz art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-we-
terynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1479) 
uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Zatwierdza siê sprawozdanie Prezesa z dzia³alności 

Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu oraz z wykonania bud¿etu za rok 2018.

2. Udziela siê absolutorium Radzie Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres 
sprawozdawczy.

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

* * *

UCHWA£A nr 2/2019
XXI Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 12 maja 2019r.

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go za 2018 rok 

XXI Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy We-
terynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 1 
w zw. z art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1479) 
oraz §15 ust 3. Zasad gospodarki finansowej izb le-
karsko-weterynaryjnych - stanowi¹cych za³¹cznik do 
Uchwa³y nr 96/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-We-
terynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zasad 
gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych 
uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie finansowe za 2018 rok 
z dzia³alności Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej we Wroc³awiu.

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

* * *

UCHWA£A nr 3/2019
XXI Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 12 maja 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego 
z dzia³alności Komisji Rewizyjnej Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za 

2018 rok

XXI Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy We-
terynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 
ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza 
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weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst 
jednolity Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co na-
stêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu 
za 2018r.

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

* * *

UCHWA£A nr 4/2019
XXI Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 12 maja 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania roczne-
go z dzia³alności Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu za okres od 1.01.2018r. 

do 31.12.2018r. 

XXI Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie roczne z dzia³alności 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za 
okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

* * *

UCHWA£A nr 5/2019
XXI Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 12 maja 2019r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia z dzia³alności S¹du Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres 

od 1.01.2018 roku do 31.12.2018r. 

XXI Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 

Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie roczne z dzia³alności S¹du 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wro-
c³awiu za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018r.

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

* * *

UCHWA£A nr 6/2019
XXI Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 12 maja 2019r.

w sprawie wysokości miesiêcznej sk³adki cz³on-
kowskiej obowi¹zuj¹cej w Dolnośl¹skiej Izbie 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu w 2020r.

XXI Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. 2016, poz. 1479) - uchwala, co nastêpuje:

§1
Od dnia 1 stycznia 2020r. wysokośæ miesiêcznej sk³ad-
ki cz³onkowskiej dla lekarzy weterynarii wpisanych do 
rejestru cz³onków Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej we Wroc³awiu ustala siê w nastêpuj¹cej 
wysokości:
1. dla lekarzy weterynarii wykonuj¹cych zawód na kwo-

tê 50,00 z³.
2. dla lekarzy weterynarii bêd¹cych s³uchaczami stu-

diów doktoranckich, którzy pobieraj¹ stypendium na 
podstawie przepisów odrêbnych oraz nie uzyskuj¹ 
dochodu z innych źróde³, na kwotê 25,00 z³. 

3. dla lekarzy weterynarii posiadaj¹cych status bez-
robotnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu 
(Dz.U. 1997 Nr 25, poz. 128 t.j.) bez prawa do 
otrzymywania zasi³ku na kwotê 25,00 z³. 

4. dla lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie 
wykonuj¹cych zawodu na kwotê 0,00 z³.

§2
1. Warunkiem korzystania z preferencyjnej wysokości 

sk³adki cz³onkowskiej ustalonej w §1 pkt 2. - 4. jest 
z³o¿enie do Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej stosownego dokumentu poświadczaj¹-
cego posiadanie statusu s³uchacza studiów dokto-
ranckich i z³o¿enie oświadczenia o nie uzyskiwaniu 
dochodu z innych źróde³, przed³o¿enie dokumentu 
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poświadczaj¹cego uzyskanie statusu osoby bezro-
botnej bez prawa do otrzymywania zasi³ku w rozu-
mieniu ustawy wskazanej w §1 pkt 3., przed³o¿e-
nie dokumentu poświadczaj¹cego uzyskanie statusu 
emeryta lub rencisty wraz z oświadczeniem o nie 
wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii. 

2. Prawo do op³acania preferencyjnej sk³adki powstaje 
w miesi¹cu z³o¿enia kompletu stosownych dokumen-
tów wymaganych zgodnie z ust.1. 

3. Wzory oświadczeñ, o których mowa w ust.1 stano-
wi¹ za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

4. Warunkiem dalszego korzystania z mo¿liwości 
op³acania preferencyjnej wysokości sk³adki, o któ-
rej mowa w §1 pkt 2. jest przedstawianie po za-
koñczeniu ka¿dego semestru studiów doktoranckich 
oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu z innych 
źróde³ ni¿ stypendium doktoranckie oraz stosow-
nego dokumentu poświadczaj¹cego posiadanie 
statusu doktoranta w terminie nie późniejszym ni¿ 
do 31 października po zakoñczeniu semestru let-
niego studiów doktoranckich i nie późniejszym ni¿ 
do 31 marca po zakoñczeniu semestru zimowego 
studiów doktoranckich.

5. Warunkiem ponownego korzystania z mo¿liwości 
op³acania preferencyjnej wysokości sk³adki, o której 
mowa w §1 pkt 3, jest z³o¿enie nowego wniosku 
o obni¿enie wysokości sk³adki cz³onkowskiej z uwa-
gi na posiadanie statusu osoby bezrobotnej wraz 
z dokumentem potwierdzaj¹cym posiadanie takiego 
statusu.

6. Lekarze weterynarii, w odniesieniu do których sy-
tuacja uleg³a zmianie w ten sposób, ¿e nie s¹ ju¿ 
uprawnieni do uiszczania sk³adki cz³onkowskiej 
w preferencyjnej wysokości s¹ zobowi¹zani do 
poinformowania o tym niezw³ocznie Rady Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Naruszenie 
niniejszego postanowienia mo¿e skutkowaæ odpo-
wiedzialności¹ zawodow¹ lekarza weterynarii. 

§3
1. Od dnia 1 stycznia 2020r. dla lekarzy weterynarii, 

którym przyznano prawo wykonywania zawodu po 
raz pierwszy, ustala siê pierwsz¹ sk³adkê cz³onkow-
sk¹ w wysokości 90,00 z³. 

2. Od dnia 1 stycznia 2020r. dla lekarzy weterynarii, 
którym ponownie przyznano prawo wykonywania 
zawodu po jego utracie na skutek nie op³acania sk³a-
dek cz³onkowskich przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok, 
ustala siê pierwsz¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ na kwotê 
równ¹ wysokości minimalnego wynagrodzenia brut-
to za pracê w poprzednim roku rozliczeniowym, 
og³oszonego w obwieszczeniu Prezesa Rady Mini-
strów. 

§4
1. Sk³adki, o których mowa w §1 niniejszej uchwa³y 

p³atne s¹ do koñca miesi¹ca, którego dotycz¹. 
2. Sk³adki, o których mowa w §3 niniejszej uchwa³y 

p³atne s¹ do koñca miesi¹ca, w którym dokonano 
wpisu do rejestru cz³onków Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej. 

§5
1. Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-

nej jest upowa¿niona do podejmowania w drodze 
uchwa³y decyzji o czasowym obni¿eniu, roz³o¿eniu 
p³atności zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich na raty, 
a tak¿e do umarzania zaleg³ych sk³adek cz³onkow-
skich. 

2. Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
mo¿e obni¿yæ wysokośæ lub zawiesiæ p³atnośæ sk³adki 
cz³onkowskiej na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy 
lekarzowi weterynarii, którego dotkn¹³ szczególny 
wypadek losowy lub który znalaz³ siê w szczególnie 
trudnej sytuacji materialnej.

3. Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
mo¿e roz³o¿yæ p³atnośæ zaleg³ych sk³adek cz³on-
kowskich na raty lub umorzyæ zaleg³e sk³adki cz³on-
kowskie lekarzowi weterynarii, którego dotkn¹³ 
szczególny przypadek losowy lub który znalaz³ siê 
w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

4. Obni¿enie wysokości, roz³o¿enie p³atności zaleg³ych 
sk³adek na raty oraz umorzenie zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich nastêpuje na pisemny wniosek za-
interesowanego, Prezesa lub Skarbnika z³o¿ony do 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 
uzupe³niony wymagan¹ dokumentacj¹. 

5. Po up³ywie okresu, o którym mowa w ust. 2, w przy-
padku istnienia dalszych przes³anek do obni¿enia 
wysokości lub zawieszenia p³atności sk³adek cz³on-
kowskich dopuszczalne jest ponowne wyst¹pienie 
ze stosownym wnioskiem i przyznanie dalszych ulg. 

§6
Odpis ze sk³adki cz³onkowskiej na Fundusz Pomocy 
Kole¿eñskiej zostaje ustalony w kwocie 5,00 z³ od 
pe³nej sk³adki i 2,50 z³ od sk³adki obni¿onej do 50%.

§7
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2020 r.

- - - -

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 6 
WNIOSEK DOKTORANTA

 …………………………………..
 miejscowośæ, data
…………………………………………
 imiê i nazwisko
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 adres, telefon, e-mail

Rada Dolnośl¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
we Wroc³awiu
Uprzejmie proszê o obni¿enie wysokości sk³adki cz³on-

kowskiej do 50% w zwi¹zku z odbywaniem przeze mnie stu-
diów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.
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Świadomy/a świadoma odpowiedzialności karnej za z³o-
¿enie fa³szywego oświadczenia oświadczam, ¿e: 

1. nie uzyskujê ¿adnych innych dochodów poza sty-
pendium doktoranckim przyznawanym na podstawie 
przepisów odrêbnych, w szczególności nie uzyskujê 
dochodu z tytu³u stosunku pracy, zlecenia oraz innej 
umowy cywilnoprawnej,

2. zapozna³em/am siê z Zasadami obni¿enia wysoko-
ści miesiêcznych sk³adek cz³onkowskich dla lekarzy 
weterynarii - s³uchaczy studiów doktoranckich na 
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu (za³¹cznik do uchwa³y 
nr 830/2011/V Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 21.09.2011 r.)

Jednocześnie zobowi¹zujê siê do poinformowania Rady 
o uzyskiwaniu zarobku w trakcie studiów.

…………………………………………
 podpis wnioskodawcy
Za³¹cznik:
- aktualne zaświadczenie o odbywaniu studiów dokto-
ranckich

- - - -
Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 6
OŚWIADCZENIE DOKTORANTA 

(dla doktorantów, którzy korzystaj¹ ju¿ z obni¿enia 
wysokości sk³adki)

 …………………………………..
 miejscowośæ, data
…………………………………………
 imiê i nazwisko
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 adres, telefon, e-mail

Rada Dolnośl¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
we Wroc³awiu

 OŚWIADCZENIE DOKTORANTA
 (dla doktorantów, którzy korzystaj¹ ju¿ z obni¿enia 
 wysokości sk³adki)

Ja, ni¿ej podpisany/a …(imiê i nazwisko)… świadomy-
/a odpowiedzialności karnej za sk³adanie fa³szywych oświad-
czeñ i zatajenie prawdy oświadczam, ¿e jestem s³uchaczem 
studiów doktoranckich oraz w zwi¹zku z odbywaniem 
studiów doktoranckich w poprzednim semestrze nie osi¹-
gn¹³em/nê³am oraz nadal nie osi¹gam dochodów z tytu³u 
stosunku pracy, zlecenia oraz innej umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie zobowi¹zujê siê do poinformowania Rady 
o uzyskiwaniu zarobku w trakcie studiów.

…………………………………………
 (podpis i data)

- - - -
Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 6

OŚWIADCZENIE EMERYTA LUB RENCISTY
 …………………………………..
 miejscowośæ, data
…………………………………………
 imiê i nazwisko
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 adres, telefon, e-mail

Rada Dolnośl¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
we Wroc³awiu

OŚWIADCZENIE EMERYTA 
LUB RENCISTY

Ja, ni¿ej podpisany/a …(imiê i nazwisko)… oświadczam, 
¿e posiadam prawo do emerytury/renty* oraz nie wykonujê 
zawodu lekarza weterynarii. 

…………………………………………
 (podpis i data)
Za³¹cznik:
- kopia decyzji o przyznaniu emerytury lub renty
* niepotrzebne skreśliæ

* * *

UCHWA£A nr 7/2019
XXI Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 12 maja 2019r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu na rok 

2019

XXI Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy We-
terynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie przepisu art. 27 
pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 
(tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1479) oraz § 9 ust. 
2 Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weteryna-
ryjnych - stanowi¹cych za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y nr 
96/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
z dnia 14.12.2016 r. uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê bud¿et Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej we Wroc³awiu na rok 2019 wed³ug przed-
stawionego za³¹cznika.

§2
Zjazd upowa¿nia Radê Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej we Wroc³awiu do dokonywania przesuniêæ 
w ramach uchwalonego bud¿etu. 

§3
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i ma za-
stosowanie do zdarzeñ powsta³ych od dnia 1 stycznia 
2019r. 

REGULAMIN ZJAZDU 
zamieszczony jest 

na stronie  internetowej DIL-Wet.:
www.dilwet.pl
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POSIEDZENIA RADY DIL-WET. 
VII KADENCJI

Posiedzenie Rady nr 14
w dniu 15 listopada 2018r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 
oraz radców prawnych. Rada jednog³ośnie przyjê-
³a porz¹dek obrad oraz protokó³ z XIII posiedzenia 
Rady.

• Rada rozpatrzy³a wnioski i podjê³a uchwa³y w sprawie 
przyjêæ do DIL-Wet. oraz skreśleñ z listy cz³onków 
DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Agata Borkowska - dyplom nr 80708 

z dnia 14.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86354 
uchw. nr 755,

- lek. wet. Mariola Firek - dyplom nr 78462 z dnia 
1.03.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86355 uchw. 
nr 756,

- lek. wet. Beata Luchowska - dyplom nr 80708 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86356 
uchw. nr 757,

- lek. wet. El¿bieta Parus - dyplom nr 79607 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86357 uchw. nr 
758,

- lek. wet. Karolina Wojczyñska - dyplom nr 68355 
z dnia 13.02.2013 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86011, przeniesienie z terenu Opolskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 759,

b) skreślenie z rejestru: 
- lek. wet. Piotr Frelkiewicz - dyplom nr 5160 z dnia 

10.09.1999 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 85135, prze-
niesienie do Izby Śl¹skiej, uchw. nr 760.

- Rada przyjê³a te¿ informacjê od lek. wet. Tadeusza 
Hryñ o przejściu na emeryturê od dnia 1.03.2018 r.

• Rada rozpatrzy³a sprawy dotycz¹ce ewidencji i dzia³al-
ności zak³adów leczniczych dla zwierz¹t oraz podjê³a 
stosowne uchwa³y i decyzje: 

a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna FENIKS Ewa Okrêglic-
ka-Langner, 55-100 Trzebnica, ul. Kolejowa 1B, 
nr ewidencji 16/02/171/VII/2017/752 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 761,

- Przychodnia Weterynaryjna BASSET - Katarzyna 
Ko³omyjec, 67-200 G³ogów, ul. Ogrodowa 13, 
nr ewidencji 16/02/144/VI/2013/648 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 762,

- Przychodnia Weterynaryjna „VETAN” lek. wet. 
Anna Chodorowska-Skubiszewska, 54-144 Wro-
c³aw, ul. Pilczycka 196C, nr ewidencji 16/02/385/
IV/2005/71 Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. 
Nr 763,

b) skreślenie z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny „Ambulatorium Koni przy 
WTWK -„Partynice”, kier. lek. wet. Barbara Jandzis, 
53-033 Wroc³aw, ul. Zwyciêska 2, nr ewidencji 
16/01/310/III/2005/19 Rej. ZLZ - zakoñczenie 
dzia³alności zlz, uchw. nr 764,

c) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adu lecz-
niczego dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny „DOLITTLE” lek. wet. 
Szczepan Kawski, 51-008 Wroc³aw, ul. Osobo-
wicka 99, nr ewidencji 16/01/327/V/2010/543 
Rej. ZLZ - na wniosek Zastêpcy Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej. Kontrolê przeprowadzi 
Artur Bogucki,

d) informacja o uchybieniach stwierdzonych podczas 
kontroli:

- Przychodnia Weterynaryjna OLVET Karol Olejnik, 
55-220 Jelcz -Laskowice, ul. L.Hirszfelda 4/4, 
nr ewidencji 16/02/446/VII/2018/761 Rej. ZLZ - 
ustalono termin usuniêcia uchybieñ, uchw. nr 765.

• Nastêpnie Rada rozpatrzy³a wnioski i podjê³a uchwa³y 
w sprawie wpisu do rejestru osób uprawnionych do 
wydawania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych 
oraz skreśleñ z ww. rejestru:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Paulina Drobot - Gabinet Weterynaryjny 

Centrum Weterynaryjne Podaj £apkê Magdalena 
Stasiak, 51-649 Wroc³aw, ul. Bacciarellego 10C/I, 
nr wpisu 0742/16/2018, uchw. Nr 766,

- lek. wet. Agnieszka Kolany - Przychodnia Wetery-
naryjna IGUANA Lekarz Weterynarii Aneta Szczu-
rek-£abowicz, 55-011 Siechnice, ul. Piastów Śl¹-
skich 2, nr wpisu 0743/16/2018, uchw. Nr 767,

- lek. wet. Natalia Krasowska - Przychodnia Wete-
rynaryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” 
s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, 
54-156 Wroc³aw, ul. Metalowców 29b, nr wpisu 
0744/16/2018, uchw. Nr 768,

- lek. wet. Barbara Maækowiak - Gabinet Weteryna-
ryjny VIVOVET Kinga Rusin, 52-151 Iwiny, ul. Św. 
Rity 38, nr wpisu 0745/16/2018, uchw. Nr 769,

- lek. wet. Estera Zaw³ocka-Hutny - Przychodnia 
Weterynaryjna Vetspec - Centrum Zdrowia Ma-
³ych Zwierz¹t Bart³omiej Hutny, 55-010 Groblice, 

Z dzia³alnoœci
Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej
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ul. Opolska 5 H/1A, nr wpisu 0746/16/2018, 
uchw. Nr 770,

- lek. wet. Honorata Ziêtek - Przychodnia Weteryna-
ryjna OptoVet okulistyka zwierz¹t lek. wet. Anna 
Kaca, 51-169 Wroc³aw, ul. Lekcyjna 2/L.U.2, 
nr wpisu 0747/16/2018, uchw. Nr 771,

b) zmiana w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Piotr Klasa - by³o: Gabinet Weterynaryjny 

„ANIMALS DOCTOR” lek.wet. Piotr Klasa, 59-
700 Boles³awice, ul. Kraszewskiego 37, nr wpisu 
0156/16/2004 - zmiana adresu zlz, uchw. Nr 772,

- lek. wet. Martyna Jaros - by³o: Przychodnia We-
terynaryjna IGUANA Lekarz Weterynarii Aneta 
Szczurek-£abowicz, 55-011 Siechnice, ul. Piastów 
Śl¹skich 2, nr wpisu 0703/16/2017 - zmiana zlz, 
uchw. Nr 773,

- lek. wet. Justyna Buczkowska - by³o: Przychodnia 
Weterynaryjna „VETAN” lek. wet. Anna Chodo-
rowska-Skubiszewska, 54-144 Wroc³aw, ul. Pil-
czycka 196C, Gabinet Weterynaryjny „VETAN II” 
lek. wet. Anna Chodorowska-Skubiszewska, 54-
512 Wroc³aw, ul. Rumiankowa 31, Przychodnia 
Weterynaryjna VETAN 3 lek. wet. Anna Chodo-
rowska-Skubiszewska, 54-117 Wroc³aw, ul. Kró-
lewiecka 163A, nr wpisu 0607/16/2015 - zmiana 
adresu zlz, uchw. Nr 774,

- lek. wet. Barbara Kaniewska - by³o: Przychodnia 
Weterynaryjna „VETAN” lek. wet. Anna Chodo-
rowska-Skubiszewska, 54-144 Wroc³aw, ul. Pil-
czycka 196C, nr wpisu 0699/16/2017 - zmiana 
adresu zlz, uchw. Nr 775,

- lek. wet. Adela Smagie³ - by³o: Przychodnia We-
terynaryjna „VETAN” lek. wet. Anna Chodorow-
ska-Skubiszewska, 54-144 Wroc³aw, ul. Pilczycka 
196C, Przychodnia Weterynaryjna VETAN 3 lek. 
wet. Anna Chodorowska -Skubiszewska, 54 -
117 Wroc³aw, ul. Królewiecka 163A, nr wpisu 
0517/16/2013 - zmiana adresu zlz, uchw. Nr 776,

- lek. wet. Alicja Solska - by³o: Przychodnia Weteryna-
ryjna „VETAN” lek. wet. Anna Chodorowska-Sku-
biszewska, 54-144 Wroc³aw, ul. Pilczycka 196C, 
Gabinet Weterynaryjny „VETAN II” lek. wet. Anna 
Chodorowska-Skubiszewska, 54-512 Wroc³aw, ul. 
Rumiankowa 31, nr wpisu 0635/16/2015 - zmia-
na adresu zlz, uchw. Nr 777,

- lek. wet. Janusz Pu³awski - by³o: Gabinet Weteryna-
ryjny lek. wet. Janusz Pu³awski, 58-316 Wa³brzych, 
ul. Hetmañska 5E, nr wpisu 0154/16/2005 
- zmiana adresu zlz, uchw. Nr 778,

c) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Pola Borusiewicz - Gabinet Weterynaryjny 

Centrum Weterynaryjne Podaj £apkê Magdalena 
Stasiak, 51-649 Wroc³aw, ul. Bacciarellego 10C/I, 
nr wpisu 0563/16/2014, uchw. Nr 779,

- lek. wet. Piotr Frelkiewicz - Przychodnia Weteryna-
ryjna lek. wet. Piotr Frelkiewicz, 54-440 Wroc³aw, 
ul. Rogowska 46C/1, nr wpisu 0220/16/2005, 
uchw. Nr 780,

- lek. wet. Urszula Jaworska - Gabinet Weterynaryjny 
ParkVet Agnieszka Zdanowicz, Marcin Zdanowicz 

s.c., 58-200 Dzier¿oniów, ul. Parkowa 4C, nr wpi-
su 0609/16/2015, uchw. Nr 781,

- lek. wet. Marianna Piwoñska - Przychodnia Wete-
rynaryjna „Przychodnia dla Ma³ych Zwierz¹t - DO-
RAN” s.c. lek. wet. Joanna D¹browska, lek. wet. 
Micha³ Molenda, 53-615 Wroc³aw, ul. S³ubicka 
22/1b, nr wpisu 0706/16/2017, uchw. Nr 782,

- lek. wet. Tomasz Ruśkiewicz - Gabinet Weteryna-
ryjny - Ró¿anka Tomasz Ruśkiewicz, 51-114 Wro-
c³aw, ul. Obornicka 92, nr wpisu 0079/16/2004, 
uchw. Nr 783,

- lek. wet. Monika Stañczykowska - Gabinet Wetery-
naryjny lek. wet. Marcin Kowol, 53-023 Wroc³aw, 
ul. Ró¿y Wiatrów 26A, nr wpisu 0532/16/2013, 
uchw. Nr 784,

- lek. wet. Aneta Starczewska-Cho³ody - Gabinet 
Weterynaryjny FIZJO-WET lek. wet. Dorota Struga-
³a, 50-558 Wroc³aw, ul. Borowska 256, nr wpisu 
0666/16/2016, uchw. Nr 785,

- lek. wet. Sylwia Świok³o - Przychodnia Weteryna-
ryjna, 53-031 Wroc³aw, ul. Partynicka 34B/2U, 
nr wpisu 0691/16/2017, uchw. Nr 786.

• W kolejnym punkcie posiedzenia rozpatrzono wnio-
ski skierowane do Rady:
- wniosek Prof. Agnieszki Noszczyk-Nowak o dofi-

nansowanie Konferencji o tematyce dermatologicz-
no-endokrynologicznej w Zamku Topacz - Rada 
przychyli³a siê do wniosku i podjê³a uchwa³ê nr 787,

- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
o przyznanie zapomóg finansowych - uchwa³¹ nr 
788 Rada zatwierdzi³a wniosek,

- wniosek Zarz¹du Fundacji „Pro Medici Veterinarii” 
o zwrot kosztów poniesionych w zwi¹zku ze z³o¿o-
nym wnioskiem do KRS o zmianê danych Fundacji 
- uchwa³¹ nr 789 Rada zatwierdzi³a wniosek,

- wniosek Prezesa o podjêcie uchwa³y w sprawie 
upowa¿nienia Prezesa i Skarbnika Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu do za-
warcia umowy z firm¹ PROTEGO, której przedmio-
tem bêdzie wdro¿enie RODO w DIL-Wet., uchw. nr 
790,

- wniosek Prezesa Wojciecha Hildebranda o usta-
lenie terminu XXI Okrêgowego Zjazdu Sprawoz-
dawczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej na dzieñ 12 maja 2019 r. 
- zatwierdzony uchwa³¹ nr 811,

- wniosek lek. wet. Agnieszki Rafa³owicz (PIW 
K³odzko) o zwrot kosztów udzia³u w Manifestacji 
IW w Warszawie - podjêto decyzjê o zwrocie 1/4 
kosztów podró¿y. 

• Rada rozpatrzy³a sprawy dotycz¹ce cz³onków Izby 
zalegaj¹cych z p³atności¹ sk³adek cz³onkowskich 
i podjê³a uchwa³y:
- od nr 791 do nr 805 w sprawie ustalenia wysokości 

nale¿ności 15. lekarzy wet. z tytu³u zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich na rzecz Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej, na podstawie wys³anych upomnieñ, 
w celu sporz¹dzenia Tytu³ów Wykonawczych, 

- od nr 806 do nr 809 w sprawie umorzenia postê-
powañ zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie 
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prawa wykonywania zawodu przez 4. lekarzy we-
terynarii, którzy nie uiszczaj¹ sk³adki cz³onkowskiej 
przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ 
wszczêcia postêpowania),

- nr 810 w sprawie wszczêcia przez Radê postêpo-
wania zmierzaj¹cego do podjêcia uchwa³y o utracie 
prawa wykonywania zawodu przez lekarza wete-
rynarii, który nie uiszcza sk³adki cz³onkowskiej 
przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ 
31.08.2018 r.)

• Rada rozpatrzy³a:
- skargê na dzia³alnośæ zak³adu leczniczego dla zwie-

rz¹t Gabinet Weterynaryjny Malwina Witek, kier. 
lek. wet. Anna Redlicka, 58-340 G³uszyca, ul. 
Ogrodowa 5 - informacja lek. wet. Roberta Gruszki 
z przeprowadzonej kontroli, rozmowy telefonicz-
nej przeprowadzonej przez Wojciecha Hildebranda 
z kierownikiem zlz oraz odpowiedź kierownika zlz. 
Informacje o przeprowadzonych czynnościach zo-
stan¹ przekazane autorowi skargi,

- skarga na dzia³alnośæ lekarzy weterynarii w Schroni-
sku dla Zwierz¹t w Legnicy - Robert Gruszka, Prze-
wodnicz¹cy Komisji ds. Prywatnej Praktyki odczyta³ 
odpowiedź przes³an¹ przez lekarzy weterynarii, na 
tej podstawie autorom skargi zostanie przekazana 
informacja o braku zaniedbañ,

- pismo w sprawie dzia³alności lekarza weteryna-
rii i zak³adu leczniczego dla zwierz¹t w Osolinie 
- Rada postanowi³a sprawê przekazaæ do Rzecznika 
i o tym fakcie poinformowaæ Prokuraturê Rejonow¹ 
w Trzebnicy.

• Nastêpnie Prezes przekaza³ informacje o dzia³alności 
Prezesa i Prezydium w okresie pomiêdzy posiedze-
niami Rady:
- Prezydium rekomenduje zaproszenie wszystkich 

cz³onków S¹du, Zespo³u Rzecznika i cz³onków Ko-
misji Etyki DIL-Wet. na Konferencj¹ dot. Etyki Le-
karza Weterynarii (na koszt Izby). Rada postanowi³a 
zg³osiæ 8 osób,

- Prezydium wnioskuje do Rady o zobowi¹za-
nie Komisji Etyki do przygotowanie wniosków 
zmian w Kodeksie Etyki - Rada ustali³a termin do 
15.01.2019 r.

- Wniosek Prezydium do Rady o zobowi¹zanie Ko-
misji Etyki do przygotowywanie do Biuletynu na 
bie¿¹co biogramów zmar³ych lekarzy weterynarii 
- Rada zobowi¹za³a Komisjê jednog³ośnie.

• Sprawy ró¿ne:
- wys³uchano informacji o etapie prac zwi¹zanych 

z now¹ stron¹ internetow¹ Izby - mec. Anna Zale-
siñska poinformowa³a, ¿e prace trwaj¹ i mo¿e do 
świ¹tecznego posiedzenia Rady nowa strona bêdzie 
gotowa,

- Julian Jakubiak przekaza³ podziêkowania od Jaro-
gniewa Or³owskiego za okazan¹ pomoc finansow¹,

- Artur Bogucki poruszy³ temat grupowego ubezpie-
czenia zdrowotnego - Prezes zobowi¹za³ siê po-
rozmawiaæ w tej sprawie z przedstawicielem TUiR 
Allianz Polska S.A. Arturem Nowakiem.

• Ustalono termin nastêpnego posiedzenia Rady DIL-

-Wet. na dzieñ 13.12.2018 r. o godz. 15:00. Posie-
dzenie Prezydium odbêdzie siê w dniu 06.12.2018 r. 
o godz. 17:00.

Posiedzenie Rady nr 15
w dniu 13 grudnia 2018r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów 
Izby oraz radców prawnych. Porz¹dek obrad oraz 
protokó³ z XIV posiedzenia Rady zosta³y przyjête 
jednog³ośnie.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ do DIL-Wet. 
oraz skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Katarzyna Tomasik - dyplom nr 79784 

z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86358 
uchw. nr 812,

- lek. wet. Ma³gorzata Klimowicz-Bodys - dyplom 
nr 5393 z dnia 28.03.2001 r. Akademii Rolniczej 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawo-
du 85216, przeniesienie z terenu Opolskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 813,

b) skreślenia z rejestru: 
- lek. wet. Damian Szuma - dyplom nr 49927 z dnia 

14.10.2010 r. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie, numer prawa wykonywania zawodu 25201, 
przeniesienie do Izby Podkarpackiej, uchw. nr 814,

- lek. wet. Patrycja Śnie¿ek - dyplom nr 80076 z dnia 
1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
c³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 86317, 
przeniesienie do Izby Lubuskiej, uchw. nr 815;

- lek. wet. Maria Waligóra - dyplom nr 68361 z dnia 
8.02.2013 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
c³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 86018, 
przeniesienie do Izby Podkarpackiej, uchw. nr 816,

- lek. wet. Magdalena Rumiancew-Wróblewska - dy-
plom nr 5490 z dnia 27.03.2002 r. Akademii Rol-
niczej we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania 
zawodu 85573, zrzeczenie siê prawa wykonywania 
zawodu lekarza weterynarii, uchw. nr 817,

- lek. wet. Dorota Kuliñska - dyplom nr 74856 z dnia 
29.01.2016 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86139, skreślenie z powodu śmierci i umorzenie 
zaleg³ej sk³adki cz³onkowskiej, uchw. nr 818.

• Rada przyjê³a informacje w sprawach:
- lek. wet. Krzysztof Niementowski - przejście na 

emeryturê od dnia 1.12.2018 r.
- lek. wet. Jan Malinowski - przejście na emeryturê 

od dnia 1.01.2019 r.
- lek. wet. Marek Maziarski - kontynuacja renty od 

dnia 1.11.2018 r.
- lek. wet. Wojciech Go³uchowski - podjêcie za-

trudnienia (mimo przejścia na emeryturê) od dnia 
19.11.2018 r.

• Rada rozpatrzy³a sprawy dotycz¹ce zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t oraz podjê³a stosowne decyzje 
i uchwa³y:
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a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t:

- Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne „VE-
TLAB” spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialności¹ 
sp.k., kier. Bart³omiej Janaczyk, 51-616 Wro-
c³aw, ul. Parkowa 13, nr ewidencji 16/05/1407/
IV/2007/482 Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. 
Nr 819,

- Gabinet Weterynaryjny Malwina Witek, kier. Anna 
Redlicka 58-340 G³uszyca, ul. Ogrodowa 5, nr ewi-
dencji 16/01/462/VII/2014/683 Rej. ZLZ - zmia-
na personelu, uchw. Nr 820,

- Przychodnia Weterynaryjna „ARKA” lek. wet. Ka-
tarzyna Marsza³ek, 50-431 Wroc³aw, ul. Wiêckow-
skiego 14, nr ewidencji 16/02/504/VI/2005/157 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. Nr 821,

- Gabinet Weterynaryjny dr Pawe³ Jonkisz, 51-
675 Wroc³aw, ul. Partyzantów 53, nr ewidencji 
16/01/96/IV/2005/43 Rej. ZLZ - zmiana per-
sonelu, uchw. Nr 822,

- Przychodnia Weterynaryjna „¯ako” s.c. Riwana 
Antczak, Arkadiusz Silny, kier. Riwana Antczak, 
54-129 Wroc³aw, ul. Bajana 15c, nr ewidencyjny 
16/02/309/III/2005/18 Rej. ZLZ - zmiana pod-
miotu prowadz¹cego, nazwy ZLZ, personelu, uchw. 
Nr 823,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jaros³aw Garbow-
ski, 56-400 Oleśnica, ul. mjr. H.Sucharskiego 6, 
nr 16/01/1349/VI/2017/745 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 824, 

- Gabinet Weterynaryjny KLEVET Mieczys³aw ¯u-
raw, kier. Joanna Mazurkiewicz, 59-720 Racibo-
rowice Górne 165D, nr ewidencyjny 16/01/733/
VII/2018/776 Rej. ZLZ - zmiana podmiotu pro-
wadz¹cego, nazwy ZLZ, uchw. Nr 825,

- Gabinet Weterynaryjny KAMA s.c. Janusz Borkow-
ski, W³odzimierz Koliñski, kier. Magdalena Koliñ-
ska, 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 20, nr 
ewidencyjny 16/01/863/V/2011/582 Rej. ZLZ 
- zmiana podmiotu prowadz¹cego, kierownika, na-
zwy ZLZ, personelu, uchw. Nr 826,

b) skreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna „SANOWET” lek. wet. 
Idrissa Sanogho, 50-245 Wroc³aw, ul. Trzebnicka 

3/1, nr ewidencyjny 16/02/742/IV/2006/371 
Rej. ZLZ - zakoñczenie dzia³alności ZLZ, uchw. nr 
827,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Malinowski, 59-
720 Raciborowice Górne, Tomaszów Boles³awiecki 
188, nr ewidencji 16/01/353/IV/2005/66 Rej. 
ZLZ - zakoñczenie dzia³alności ZLZ, uchw. nr 828,

c) wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny „NA DALIOWEJ” Agnieszka 
Golik, 51-253 Wroc³aw, ul. Daliowa 15, nr ewiden-
cji 16/01/829/VII/2018/778 Rej. ZLZ - uchw. 
nr 829,

- Gabinet Weterynaryjny Aleksandra Nikolajdu-
-Skrzypczak Fitwet, 55 - 080 Gniechowice, 
ul. K¹tecka 65, nr ewidencyjny 16/01/830/
VII/2018/779 Rej. ZLZ - uchw. nr 830,

- Gabinet Weterynaryjny OSTOJA lek. wet. Anna 
Skoczyñska 55-106 Zawonia, ul. Budczycka 17, 
nr ewidencyjny 16/01/831/VII/2018/780 Rej. 
ZLZ - uchw. nr 831,

- Gabinet Weterynaryjny Gabinet dla Koni MEGA-
VET horse lek. wet. £ukasz Oktawiec, 59-407 
Mściwojów, Grzegorzów 10A, nr ewidencyjny 
16/01/832/VII/2018/781 Rej. ZLZ - uchw. nr 
832, 

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny „NA DALIOWEJ” Agnieszka 
Golik, 51-253 Wroc³aw, ul. Daliowa 15, nr ewi-
dencji 16/01/829/VII/2018/778 Rej. ZLZ, wpis 
z dniem 13.12.2018 r. - kontrolê przeprowadzi 
Artur Bogucki,

- Gabinet Weterynaryjny Aleksandra Nikolajdu-
-Skrzypczak Fitwet, 55-080 Gniechowice, ul. K¹tec-
ka 65, nr ewidencyjny 16/01/830/VII/2018/779 
Rej. ZLZ, wpis z dniem 13.12.2018 r. - kontrolê 
przeprowadzi Artur Bogucki,

- Gabinet Weterynaryjny OSTOJA lek. wet. Anna 
Skoczyñska 55-106 Zawonia, ul. Budczycka 17, 
nr ewidencyjny 16/01/831/VII/2018/780 Rej. 
ZLZ, wpis z dniem 13.12.2018 r. - kontrolê prze-
prowadzi Wojciech Hildebrand,

- Gabinet Weterynaryjny Gabinet dla Koni MEGA-
VET horse lek. wet. £ukasz Oktawiec, 59-407 
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Mściwojów, Grzegorzów 10A, nr ewidencyj-
ny 16/01/832/VII/2018/781 Rej. ZLZ, wpis 
z dniem 1.01.2019 r. - kontrolê przeprowadzi 
Danuta Pawicka-Stefanko,

e) inne informacje dotycz¹ce ewidencji zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jerzy Skorodec-
ki, 59-800 Lubañ, ul. Mickiewicza 5, nr ewidencji 
16/01/387/IV/2005/73 Rej. ZLZ, - wpis o dzia-
³alności gospodarczej zosta³ wykreślony z Central-
nej Ewidencji o Dzia³alności Gospodarczej (CEIDG), 
w ewidencji DIL-Wet. wpis jest zawieszony - rozwi¹-
zanie sprawy zostaje zawieszone z powodu ciê¿kiej 
choroby w³aściciela zlz.

• Nastêpnie Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu 
do rejestru osób uprawnionych do wydawania pasz-
portów dla zwierz¹t towarzysz¹cych oraz skreśleñ 
z ww. rejestru:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Agnieszka Golik - Gabinet Weterynaryjny 

„Na Daliowej” Agnieszka Golik, 51-253 Wroc³aw, 
ul. Daliowa 15, nr wpisu 0748/16/2018, uchw. 
Nr 833,

- lek. wet. Joanna Szadziuk - Gabinet Weterynaryj-
ny dr Pawe³ Jonkisz, 51-675 Wroc³aw, ul. Party-
zantów 53, nr wpisu 0749/16/2018, uchw. Nr 
834, 

b) zmiana w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Riwana Antczak - by³o: Przychodnia We-

terynaryjna „¯ako” s.c. Riwana Antczak, Arkadiusz 
Silny, 54-129 Wroc³aw, ul. Bajana 15c, nr wpisu 
0016/16/2004 - zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 835,

- lek. wet. Arkadiusz Silny - by³o: Przychodnia Wete-
rynaryjna „¯ako” s.c. Riwana Antczak, Arkadiusz 
Silny, 54-129 Wroc³aw, ul. Bajana 15c, nr wpisu 
0015/16/2004 - zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 836,

- lek. wet. Anna Czabaj-Kleszcz - by³o: Przychod-
nia Wet. „¯ako” s.c. Riwana Antczak, Arkadiusz 
Silny, 54-129 Wroc³aw, ul. Bajana 15c, nr wpisu 
0490/16/2012 - zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 837,

- lek. wet. Katarzyna Borkowska - by³o: Gabinet We-
terynaryjny KAMA s.c. Janusz Borkowski, W³odzi-
mierz Koliñski, 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 
20, nr wpisu 0435/16/2011 - zmiana nazwy zlz, 
uchw. Nr 838,

- lek. wet. Magdalena Koliñska - by³o: Gabinet We-
terynaryjny KAMA s.c. Janusz Borkowski, W³odzi-
mierz Koliñski, 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 
20, nr wpisu 0441/16/2011 - zmiana nazwy zlz, 
uchw. Nr 839,

- lek. wet. Joanna Mazurkiewicz - by³o: Gabinet We-
terynaryjny KLEVET Mieczys³aw ¯uraw, 59-720 
Raciborowice Górne, Tomaszów Boles³awiecki 
165D, nr wpisu 0741/16/2018 - zmiana nazwy 
zlz, uchw. Nr 840,

- lek. wet. Pawe³ Cieślik - by³o: Klinika Weterynaryj-
na „INTERWET” s.c. Iwona Klimentowska, Jerzy 
Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 
Wroc³aw, ul. Ślê¿na 136, nr wpisu 0436/16/2011 
- zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 841,

- lek. wet. Zuzanna Grobelak-£yszczarek - by³o: Klini-
ka Weterynaryjna „INTERWET” s.c. Iwona Klimen-
towska, Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof 
Świêch, 53-110 Wroc³aw, ul. Ślê¿na 136, nr wpisu 
0439/16/2011 - zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 842,

- lek. wet. Jerzy Kirstein - by³o: Klinika Weterynaryj-
na „INTERWET” s.c. Iwona Klimentowska, Jerzy 
Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 
Wroc³aw, ul. Ślê¿na 136, nr wpisu 0009/16/2004 
- zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 843,

- lek. wet. Andrzej Robak - by³o: Klinika Weteryna-
ryjna „INTERWET” s.c. Iwona Klimentowska, Jerzy 
Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 
Wroc³aw, ul. Ślê¿na 136, nr wpisu 0010/16/2004 
- zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 844,

- lek. wet. Krzysztof Świêch - by³o: Klinika Weteryna-
ryjna „INTERWET” s.c. Iwona Klimentowska, Jerzy 
Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 
Wroc³aw, ul. Ślê¿na 136, nr wpisu 0012/16/2004 
- zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 845,

- lek. wet. Wojciech Wilk - by³o: Klinika Weteryna-
ryjna „INTERWET” s.c. Iwona Klimentowska, Jerzy 
Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 
Wroc³aw, ul. Ślê¿na 136, nr wpisu 0446/16/2011 
- zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 846, 

c) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Ma³gorzata Rudkowska - Gabinet We-

terynaryjny lek. wet. Ma³gorzata Rudkowska, 
51-314 Wroc³aw, ul. Gorlicka 64/3U, nr wpisu 
0527/16/2013, uchw. Nr 847,
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- lek. wet. Maria Waligóra - Lecznica dla Zwierz¹t 
„CENTRUM WETERYNARYJNE „AlfaVet” lek. 
wet. Barbara Ziêba”, 59-300 Lubin, ul. Leśna 14, 
nr wpisu 0631/16/2015, uchw. Nr 848.

• Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady:
- wniosek lek. wet. Idrissy Sanogho o roz³o¿enia na 

raty sp³aty zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich, Rada 
przychyli³a siê do wniosku uchwa³¹ Nr 849,

- wniosek organizatorów o dofinansowanie XII Mi-
strzostw Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpej-
skim w Zieleñcu (2.03.2019 r.) - Rada przyzna³a 
3500,00 z³ - uchw. Nr 850,

- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
o przyznanie zapomóg finansowych wskazanym le-
karzom weterynarii - Rada przyjê³a wniosek - uchw. 
Nr 851,

- na wniosek Skarbnika Rada podjê³a uchwa³ê Nr. 
852 w sprawie umorzenia postêpowania zmierza-
j¹cego do podjêcia uchwa³y o utracie prawa wyko-
nywania zawodu przez lekarza weterynarii, który nie 
uiszcza³ sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 
1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ wszczêcia postêpowania),

- Rada upowa¿ni³a Prezesa i Skarbnika do podpisania 
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
(OC) z Towarzystwem Ubezpieczeñ i Reasekuracji 
ALLIANZ S.A. w okresie I 2019 - I 2020 - uchw. 
Nr 853,

- wniosek Skarbnika o podjêcie uchwa³y w sprawie 
wprowadzenia zmian do bud¿etu DIL-Wet. na 
2018 r. Rada zatwierdzi³a - uchw. Nr 854.

• Prezes z³o¿y³ informacjê o dzia³alności Prezesa i Pre-
zydium w okresie pomiêdzy posiedzeniami Rady:

- rozpatrzono pismo Kole¿anki - lek. wet. w sprawie 
zatrudnienia w Przychodni Weterynaryjnej, której 
w³aściciel - lek. wet. - powiadomi³ Izbê DIL-Wet. 
o zmianie regulaminu, w którym Kole¿anka zosta³a 
wykreślona z listy osób zatrudnionych w przychodni 
(obecnie przebywa na urlopie macierzyñskim i za-
trudniona jest na podstawie umowy o pracê na czas 
nieokreślony) - referowa³ Przewodnicz¹cy Komisji 
Prywatnej Praktyki, brak uwag Komisji Etyki - spra-
wê wyjaśni Prezes,

- pismo opiekuna psa skar¿¹cego siê na lek. wet. 
- referowa³ Przewodnicz¹cy Komisji Etyki dr Jerzy 
Borowiec - Rada postanowi³a wys³aæ do lekarza 
weterynarii pismo o wyjaśnienie na jakiej podstawie 
i kiedy zosta³a sporz¹dzona przez niego notatka 
o stanie zdrowia psa opisanego w piśmie skar¿¹-
cego. Pismo przygotuje dr Jerzy Borowiec,

- wniosek Prezesa do biura DIL-Wet. o wysy³anie 
korespondencji wed³ug kompetencji poszczegól-
nych komisji tylko do ich przewodnicz¹cych, którzy 
potem bêd¹ decydowali o przydzieleniu zadañ po-
szczególnym cz³onkom komisji - Rada zatwierdzi³a 
wniosek,

- wp³ynê³a prośba Skarbnika Krajowej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej o przes³anie harmonogramu 
imprez na 2019 rok (wed³ug za³¹cznika) i przygo-
towanie wniosków o dofinansowanie dla DIL-Wet. 
- w celu zaplanowania bud¿etu na rok 2019,

- prośba lek. wet. o mo¿liwośæ zakupu paszportów 
bez rozliczenia sprzeda¿y poprzednich - po dyskusji 
Rada nie przychyli³a siê do prośby i postanowi³a od-
mówiæ sprzeda¿y paszportów do czasu rozliczenia 
wcześniej zakupionych,

- do Rady wp³yn¹³ wniosek Prezydium o wyst¹pienie 
do Krajowej Rady o nadanie honorowej odznaki 
„Meritus” lek. wet. Andrzejowi Ho³dowañskiemu 
i lek. wet. Piotrowi Waleñskiemu za wk³ad pracy 
i zaanga¿owanie przy pe³nieniu funkcji Przewod-
nicz¹cego S¹du oraz Rzecznika - Rada przychyli³a 
siê do wniosku,

- Ko³o Seniorów z³o¿y³o wniosek o nadanie honoro-
wej odznaki „Meritus” lek. wet. Bohdanowi Wojta-
lowi za dzia³alnośæ na rzecz Ko³a Seniorów.

Wszystkie wnioski przygotuje Prezes.
• Sprawy ró¿ne:

- Rada przyjê³a informacjê o postêpie prac zwi¹za-
nych z now¹ stron¹ internetow¹ Izby. Rada wy-
znaczy³a termin do 15 grudnia 2019 r. (sobota) na 
zg³aszanie uwag.

- Wniosek wiceprezesa Jana Dorobka o przygoto-
wanie sprawozdañ przez przedstawicieli organów 
i komisji problemowych na nastêpne posiedzenie 
Rady - wniosek przyjêty przez Radê.

• Termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-Wet. usta-
lono na dzieñ 21.02.2019 r. o godz. 17:00. Posie-
dzenie Prezydium odbêdzie siê w dniu 14.02.2019 r. 
o godz. 17:00.

Sporz¹dzi³a:
Teresa Rogowska
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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
DOLNOŚL¥SKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Wroc³aw, dnia 6 grudnia 2018r. 
Powiatowi Lekarze Weterynarii 
woj. dolnośl¹skiego - wszyscy
Nasz znak: WIWpu.9250.1.28.2018
Dot. sprawy nr: GIWpuf-7202-100/2018(4)
pismo z dnia: 27 listopada 2018r.
W nawi¹zaniu do informacji przes³anej pismem G³ów-

nego Lekarza Weterynarii nr WIWpu.9250.1.28.2018 
z dnia 27 listopada 2018 roku dotycz¹cych powsta³ych 
pomiêdzy ró¿nymi organami Inspekcji Weterynaryjnej 
rozbie¿ności w interpretacji przepisów dotycz¹cych 
zakwalifikowania czêści cia³a zwierz¹t domowych, po-
wstaj¹cych w zak³adach leczniczych (np. macic suk po 
zabiegach sterylizacji), G³ówny Inspektorat Weterynarii 
zwróci³ siê z prośb¹ o opiniê w przedmiotowej spra-
wie do komórki w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia 
i Bezpieczeñstwa Produktów Spo¿ywczych Komisji 
Europejskiej, która jest odpowiedzialna za legislacjê 
zwi¹zan¹ z zagospodarowaniem ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzêcego.

Zgodnie z informacj¹ przekazan¹ przez ww. ko-
mórkê Komisji Europejskiej z przepisów art. 8 (a) (iii) 
rozporz¹dzenia (WE) nr 1069/2009 wynika, ¿e czêści 
cia³ zwierz¹t domowych, które zosta³y usuniête np. 
podczas operacji chirurgicznych, powinny byæ zbie-
rane, transportowane oraz zniszczone jako materia³ 
kategorii 1. Materia³ taki w punkcie jego powstania 
przede wszystkim powinien byæ klasyfikowany jako 
uboczny produkt zwierzêcy zgodnie z rozporz¹dze-
niem (WE) nr 1069/2009. Ponadto zgodnie z art. 12 
ww. rozporz¹dzenia materia³ taki mo¿e zostaæ usu-
niêty w drodze spalenia w zatwierdzonej spalarni lub 
wspó³spalarni, a w przypadku jeśli zak³ad leczniczy 
dla zwierz¹t posiada w swoim wyposa¿eniu spalarniê 
o ma³ej wydajności, zniszczenie materia³u mo¿e byæ 
dokonane w takiej spalarni.

Natomiast ca³kowicie niedopuszczalnym oraz nie-
zgodnym z prawem jest przekazanie materia³u kategorii 
1 do nieuprawnionych podmiotów.

W za³¹czeniu przekazujê przes³an¹ przez G³ównego 
Lekarza Weterynarii do wykorzystania s³u¿bowego ko-
piê artyku³u pani Kamili K³os pt. „Dokument handlowy 

w przychodni weterynaryjnej - jak i kiedy nale¿y go 
przygotowaæ, który zosta³ opublikowany w magazynie 
„Serwis Lekarza Weterynarii” (nr 12 listopad 2018). 
Artyku³ zawiera informacje na temat odpadów wete-
rynaryjnych (ig³y, strzykawki, zabrudzone rêkawiczki) 
oraz martwych zwierz¹t. Stanowi¹ one dwa odrêbne 
materia³y oraz obowi¹zuje inna dokumentacja, w przy-
padku ich zagospodarowania.

Maj¹c na wzglêdzie fakt, ¿e usuniête czêści cia³a 
zwierz¹t domowych s¹ kwalifikowane jako uboczny 
produkt pochodzenia zwierzêcego, zasadnym jest aby, 
stosowaæ w ich przypadku identyczne zasady jak przy 
postêpowaniu z martwymi zwierzêtami domowymi.

Dolnośl¹ski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Zdzis³aw Król

* * *
Kamila K³os
pracownik firmy Palmedica zajmuj¹cej siê transportem 
i utylizacj¹ odpadów

DOKUMENT HANDLOWY 
W PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ 

- JAK I KIEDY NALE¯Y GO PRZYGOTOWAÆ
Oprócz typowych odpadów weterynaryjnych (grupa 

18 02), np. igie³, strzykawek, zabrudzonych rêkawiczek 
mog¹ zdarzyæ siê równie¿ zw³oki zwierz¹t, które zgod-
nie z prawem nale¿y w odpowiedni sposób zutylizowaæ. 
Jesteśmy zobligowani do podpisania umowy z firm¹ 
zajmuj¹c¹ siê ich utylizacj¹ oraz dbania o prawid³owy 
obieg dokumentacji. W przypadku odpadów wetery-
naryjnych takimi dokumentami s¹ karta przekazania 
odpadów, karta ewidencji, dokument potwierdzaj¹cy 
utylizacjê, zaś w przypadku martwych zwierz¹t zalicza-
nych do surowca kategorii 1 - dokument handlowy.

Ca³e martwe zwierzêta lub ich czêści w sposób fa-
chowy nazywane s¹ produktami ubocznymi pochodze-
nia zwierzêcego (pupz). Produkty uboczne klasyfikuje 
siê w specjalnych kategoriach, odzwierciedlaj¹cych 
poziom zagro¿enia dla ludzi i zwierz¹t:

• materia³ kategorii 1,
• materia³ kategorii 2,
• materia³ kategorii 3.
W Polsce obowi¹zuje rozporz¹dzenie Parlamen-

tu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 
października 2009r. określaj¹ce przepisy sanitarne 
dotycz¹ce produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rzêcego, nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi, 
i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1774/2002 
(dalej: rozporz¹dzenie o produktach ubocznych po-
chodzenia zwierzêcego). Zgodnie z nim cia³a mar-
twych zwierz¹t domowych, z ogrodów zoologicznych 
i cyrkowych s¹ zaliczane jako materia³ (surowiec) 
niebezpieczny kategorii 1 i musz¹ byæ utylizowane 
w wyspecjalizowanej firmie. W ¿adnym wypadku nie 
mo¿na ich  zakwalifikowaæ do odpadów weterynaryj-
nych. Nie nale¿y ich równie¿ braæ pod uwagê i zliczaæ 
przy sk³adaniu rocznych sprawozdañ o wytworzonych 
o odpadach i gospodarowaniu nimi, które wytwórca 

Informacje
Inspekcji

Weterynaryjnej
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odpadów weterynaryjnych ma obowi¹zek sk³adaæ do 
urzêdu marsza³kowskiego do 15 marca ka¿dego roku. 
Odpady weterynaryjne i martwe zwierzêta stanowi¹ 
dwa zupe³nie inne materia³y, w których obowi¹zuje 
inna dokumentacja.

Tak jak w kwestii odpadów weterynaryjnych, rów-
nie¿ w przypadku martwych zwierz¹t obowi¹zuj¹ okre-
ślone prawem sposoby ich unieszkodliwiania. Lekarze 
weterynarii maj¹ mo¿liwośæ podpisaæ umowê z firm¹, 
która zajmuje siê transportem i unieszkodliwianiem 
martwych zwierz¹t. Niedopuszczalne jest zakopywanie 
zwierz¹t w ogródkach, lesie czy na polach. Taka czyn-
nośæ jest karana mandatem. W niektórych miastach 
w Polsce (np. w £odzi, Toruniu, Gdañsku, Pile, K¹tach 
Wroc³awskich) funkcjonuj¹ cmentarze dla zwierz¹t, da-
j¹ce mo¿liwośæ ich pochówku.

Oddaj¹c zw³oki zwierz¹t firmie specjalizuj¹cej siê 
w ich utylizacji, zadbajmy, aby ka¿dy odbiór by³ po-
świadczony wystawieniem odpowiedniego dokumen-
tem. W Polsce przy oddawaniu zw³ok zwierz¹t obowi¹-
zuje dokument handlowy stosowany przy przewozie, 
wy³¹cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego nie-
przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi lub produk-
tów pochodnych KATEGORIA 1 zgodnie ze wzorem 
przedstawionym w za³¹czniku numer 1 rozporz¹dzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 sierpnia 2014 r.

ILE EGZEMPLARZY?
Dokument handlowy powinien byæ wystawiany 

w trzech egzemplarzach (orygina³ i dwie kopie), gdzie 
jeden egzemplarz trafia do podmiotu oddaj¹cego, drugi 
zostaje u przewoźnika, trzeci (oryginalny) natomiast 
przekazywany jest odbiorcy, do którego w ostateczno-
ści trafia materia³. Dokumenty handlowe powinniśmy 
przetrzymywaæ przez okres 2 lat, aby w razie potrze-
by przed³o¿yæ je w³aściwemu organowi.

WA¯NE
Dokument handlowy powinien byæ dla lekarza 

weterynarii i s³u¿b kontrolnych wystarczaj¹cym doku-
mentem prawid³owej utylizacji materia³u kategorii 1. 
W przypadku zakaźnych odpadów weterynaryjnych 
ostatecznym dokumentem ich prawid³owej utylizacji 
jest dokument potwierdzaj¹cy utylizacjê, a w przypadku 
materia³u kategorii 1 nie ma przepisów prawnych ani 
wymogów wydawania dokumentu potwierdzaj¹cego 
ostateczn¹ ich utylizacjê, czyli np. spalenie.

JAKIE INFORMACJE POWINIEN ZAWIERAÆ 
DOKUMENT HANDLOWY?

Dokument handlowy powinien zawieraæ nastêpuj¹ce 
informacje:
1. Nazwa miejscowości, powiatu, województwa, sk¹d 

zosta³ zabrany surowiec,
• data i godzina wydania materia³u,
• numer rejestracyjny samochodu, który od nas su-

rowiec odebra³ oraz
• indywidualny numer dokumentu (nadany tylko raz).

2. Imiê i nazwisko lub nazwa, wraz z podaniem adresu 

siedziby i weterynaryjnego numeru identyfikacyjne-
go podmiotu transportuj¹cego materia³.

3. Imiê i nazwisko lub nazwa i adres podmiotu, który 
oddaje surowiec (je¿eli jesteśmy lekarzem wetery-
narii, który oddaje cia³a zwierz¹t, w tych rubrykach 
bêd¹ nasze dane).

4. Zaznaczenie celu przewozu (w zale¿ności od miejsca, 
gdzie surowiec trafia) oraz rubryki identyfikuj¹cej 
materia³.

5. Wyszczególnienie rodzaju oddanych martwych zwie-
rz¹t wraz z podaniem ich wagi oraz zsumowanej 
wagi ca³kowitej podanych w kilogramach.

6. Imiê i nazwisko (lub nazwa) podmiotu, do którego 
trafia surowiec.

7. Podpis i piecz¹tka kolejno: oddaj¹cego, przewoź-
nika i nabywaj¹cego. Piecz¹tka nabywaj¹cego nie 
jest wymagana w kopii pozostawionej u podmiotu, 
który zbywa surowiec (czyli np. u lekarza weterynarii, 
osobê prywatn¹, która oddaje zw³oki).

Podstawa prawna:
 rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z 25 lutego 2011r. 

w sprawie wykonania rozporz¹dzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określaj¹cego przepisy 
sanitarne dotycz¹ce produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rzêcego, nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi, oraz 
w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w od-
niesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych 
z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy,

 rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 sierpnia 
2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowane-
go przy przewozie, wy³¹cznie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego 
i produktów pochodnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1222),

 rozporz¹dzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923),

 rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1069/2009 z 21 października 2009r. określaj¹ce przepi-
sy sanitarne dotycz¹ce produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzêcego, nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi, 
i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1774/2002,

 ustawa z 20 maja 1971r. - Kodeks wykroczeñ (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018r. poz. 618),

 ustawa z 18 grudnia 2003r. o zak³adach leczniczych dla zwie-
rz¹t (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz. 188).

  

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII

Warszawa, dnia 6 marca 2019 r. 
wg rozdzielnika
Nasz znak: GIWbip-604-17/2019 (1)

Szanowni Pañstwo!
W zwi¹zku opuszczeniem przez Wielk¹ Brytaniê Unii 

Europejskiej, uprzejmie informujê, ¿e z dniem 29 mar-
ca 2019r. kraj ten utraci status kraju cz³onkowskiego 
Unii Europejskiej, staj¹c siê pañstwem trzecim, co 
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jest równoznaczne ze zmian¹ wymagañ dotycz¹cych 
przemieszczania/przywozu zwierz¹t z ww. kraju do 
Unii Europejskiej.

Szczegó³owe zasady dotyczyc¹ce niehandlowego 
przemieszczania zwierz¹t domowych do/w obrêbie 
Unii Europejskiej w odniesieniu do psów, kotów i fre-
tek reguluje rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 576/20131. Zwierzêta powinny spe³-
niaæ wymagania przywozowe w zakresie: prawid³o-
wego oznakowania, posiadania wa¿nego szczepienia 
przeciwko wściekliźnie oraz aktualnie obowi¹zuj¹cego 
dokumentu identyfikacyjnego (paszport UE/świadec-
two zdrowia). Dodatkowym wymogiem przywozowym 
z niektórych krajów nienale¿¹cych do Unii Europejskiej 
jest obowi¹zek posiadania udokumentowanego po-
twierdzenia odpowiedniego wyniku badania poziomu 
przeciwcia³ przeciwko wściekliźnie metod¹ miarecz-
kowania. Zwierzêta przyje¿d¿aj¹ce lub powracaj¹ce 
do Unii Europejskiej z terytorium lub kraju trzeciego 
niewymienionego w za³¹czniku II do rozporz¹dzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 577/20132 musz¹ 
zostaæ poddane ww. badaniu w jednym z laboratoriów 
zatwierdzonych przez Komisjê Europejsk¹. Lista labo-
ratoriów znajduje siê na stronie Komisji Europejskiej 
pod linkiem: https://ec.europa.eu/food/animals /pet-
-movement/approved-labs_en.

W nawi¹zaniu do informacji przekazanych przez 
Komisjê Europejsk¹ w chwili obecnej Wielka Brytania 
nie zosta³a umieszczona na ¿adnej z list KE, uprawnia-
j¹cych do dotychczasowych, „uproszczonych” zasad 
przemieszczania zwierz¹t domowych, towarzysz¹cych 
podró¿nym.

W zwi¹zku z powy¿szym psy, koty oraz fretki prze-
mieszczane z Wielkiej Brytanii do UE po 29 marca 
2019r. bêd¹ musia³y spe³niaæ wymagania w zakresie:

• prawid³owego oznakowania - chip,
• wa¿nego szczepienia przeciwko wściekliźnie,
• badania przeciwcia³ przeciwko wściekliźnie 

metod¹ miareczkowania,
• dokumentu identyfikacyjnego - świadectwa 

zdrowia.
Paszport dla zwierz¹t domowych wydany w Wiel-

kiej Brytanii nie bêdzie d³u¿ej dokumentem upraw-
niaj¹cym do wjazdu na terytorium UE. Nie bêdzie 
mo¿na d³u¿ej przemieszczaæ do UE psów, kotów, fretek 
w tzw. „uproszczonym trybie” (chip, szczepienie p/
wściekliźnie, paszport).

1 rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
576/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przemieszcza-
nia siê o charakterze niehandlowym zwierz¹t domowych oraz 
uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 998/2013 (Dz. Urz. UE L 
178 z 28.6.2013, str. 1)
2 rozporz¹dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 
z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzorów dokumentów 
identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlo-
wym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów 
i pañstw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów 
jêzykowych dotycz¹cych oświadczeñ potwierdzaj¹cych spe³nie-
nie określonych warunków przewidzianych w rozporz¹dzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz. Urz. 
UE.L 178, z 28.6.2013, str. 109 z późn. zm.)

Co wiêcej, zgodnie z za³¹cznikiem IV do rozporz¹-
dzenia (UE) 576/2013, z uwagi na wymagany od-
powiedni wynik badania miareczkowania przeciwcia³ 
przeciwko wściekliźnie oraz trzymiesiêczny okres ocze-
kiwania na wjazd liczony od dnia pobrania próbki krwi, 
w przypadku podró¿y z Wielkiej Brytanii do UE, nale¿y 
mieæ na uwadze koniecznośæ wykonania ww. badania 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Dla osób planuj¹cych 
podró¿ ze zwierzêciem z UE do Wielkiej Brytanii zaleca 
siê wykonanie badania miareczkowania przeciwcia³ p/
wściekliźnie przed wyjazdem z UE, aby w momencie 
powrotu posiadaæ odpowiednie dokumenty. Je¿eli 
zwierzê posiada ww. badanie oraz jest ono udokumen-
towane w odpowiedniej sekcji paszportu wówczas nie 
obowi¹zuje trzymiesiêczny okres oczekiwania na wjazd 
do UE. Ww. opcja nie dotyczy paszportów wydanych 
na terenie Wielkiej Brytanii, które po 29 marca br. nie 
bêd¹ ju¿ dokumentem uprawniaj¹cym do przemiesz-
czania na terytorium UE. W ka¿dym innym przypadku 
konieczne jest posiadanie świadectwa zdrowia oraz 
trzymiesiêczny okres oczekiwania na wjazd.

Zwierzêta domowe towarzysz¹ce podró¿nym mog¹ 
byæ wprowadzane do UE wy³¹cznie przez wyznaczone 
punkty wejścia tzw. traveller’s point of entry (TPE). 
Lista unijnych przejśæ granicznych jest dostêpna pod 
linkiem: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-move-
ment/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.

Maj¹c na uwadze, ¿e Wielka Brytania jest jednym 
z najczêściej wybieranych kierunków podró¿y m.in. 
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam siê 
z uprzejm¹ prośb¹ o przekazanie powy¿szych informa-
cji do odpowiednich jednostek oraz osób zainteresowa-
nych w celu zminimalizowania w¹tpliwości dotycz¹cych 
przedmiotowego zagadnienia oraz unikniêcia nieprawi-
d³owości przy kontroli zwierz¹t domowych na zewnêtrz-
nej granicy UE. Dodatkowo zwracam siê z uprzejm¹ 
prośb¹ o rozpowszechnienie powy¿szych informacji, 
aby dotar³y do jak najszerszego grona odbiorców.

Jednocześnie, uprzejmie informujê, ¿e wszelkie 
informacje dotycz¹ce przemieszczania psów, kotów 
i fretek znajduj¹ siê na stronie Komisji Europejskiej: 
https://ec.europa.eu/food/animals /pet-movement_
en na stronie internetowej w³aściwych w³adz wete-
rynaryjnych Wielkiej Brytanii: https://www.gov.uk /
guidance /pet-travel-to-europe-after-brexit oraz na 
stronie G³ównego Inspektoratu Weterynarii: https://
www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit.

Wszystkie inne zwierzêta domowe, towarzysz¹ce 
podró¿nym, mog¹ byæ przemieszczane z Wielkiej Bry-
tanii do Polski na zasadach przemieszczania zwierz¹t 
z pañstw trzecich. Szczegó³owe informacje na ten te-
mat s¹ dostêpne na stronie GIW pod linkiem: https://
www.wetgiw.gov.pl /nadzor-weterynaryjny/podroz-
-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-
do-polski---zasady.

Z powa¿aniem
G³ówny Lekarz Weterynarii

z up.
Marta Sadowska-Mielnik
DYREKTOR GENERALNY
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Rozdzielnik:
1. Ambasada RP w Londynie;
2. Departament Konsularny - Min. Spraw Zagranicznych;
3. Departament. Bezpieczeñstwa ¯ywności i Wet. - MRiRW;
4. Departament Ce³ - Ministerstwo Finansów;
5. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii - wszyscy;
6. Graniczni Lekarze Weterynarii - wszyscy;
7. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna;
8. Zwi¹zek Kynologiczny w Polsce.

INFORMACJA 
Z POSIEDZEÑ RADY WYDZIA£U 

MEDYCYNY WET. UP WE WROC£AWIU 
w okresie od września 2018r. do lutego 2019r.
• Rada Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej po wa-

kacyjnej przerwie zebra³a siê na 3 comiesiêcznych 
posiedzeniach, na których podejmowa³a uchwa³y 
w sprawach osobowych zatrudniania i awanso-
wania nauczycieli akademickich, a tak¿e w spra-
wie awansów naukowych, nostryfikacji dyplomów 
uczelni zagranicznych, bie¿¹cych spraw zwi¹zanych 
z finansowaniem dzia³alności badawczej, dydaktyk¹ 
i rekrutacj¹.

• Sprawy opiniowane przez Radê dotyczy³y miêdzy 
innymi: zatrudnienia nauczycieli akademickich na 
stanowiskach asystentów, adiunktów oraz profeso-
rów nadzwyczajnych i zwyczajnych UPWr . W wy-
niku przeprowadzenia konkursów otwartych i po 
pozytywnym zaopiniowaniu przez cz³onków Rady 
zatrudniono 6 profesorów zwyczajnych i 8 profeso-
rów nadzwyczajnych UPWr (wszystkie osoby by³y ju¿ 
wcześniej pracownikami Wydzia³u), 4 adiunktów i 3 
asystentów.

• Na posiedzeniach, które odby³y siê od września do 
listopada b.r. prowadzono postêpowania zwi¹zane 
z awansami naukowymi. Rada wszczê³a postêpowa-
nie o nadanie tytu³u profesora dr. hab. Krzysztofowi 
Rypule, prof. UPWr, stopni doktora habilitowanego 
dr. Krzysztofowi Grzymaj³o i dr Aleksandrze Pawlak, 
wybrano tak¿e kandydatów na recenzentów postê-
powaniach o nadanie tytu³ów profesora dr. hab. 
Jaros³awowi Bystroniowi, prof. UPWr i dr. hab. 
Arkadiuszowi Mi¹¿kowi, prof. UPWr.

• Rada wszczê³a przewody doktorskie lek. wet. £ukasza 
Juźwiaka i lek. wet. Magdaleny Marzec. Stopnie dok-
tora nauk weterynaryjnych nadano lek. wet. Marcie 
Facon-Poroszewskiej, lek. wet. Jackowi Mrowcowi, 
lek. wet. Poli Borusewicz, lek. wet. Bart³omiejowi 
Liszce, lek. wet. Malwinie S³owikowskiej i mgr. Paw-
³owi We³miñskiemu. Aktualne informacje o prowa-
dzonych postêpowaniach awansowych s¹ dostêpne 
na stronie internetowej Wydzia³u http://www.wet.
upwr.edu.pl/nauka/awanse-naukowe/informacje-o-
-awansach-naukowych.html

• Rada Wydzia³u wszczê³a procedurê nadania panu 
prof. dr. hab. Tomaszowi Janowskiemu z Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmiñ-
sko-Mazurskiego w Olsztynie najwy¿szej godności 
akademickiej to jest tytu³u doktora honoris causa.

• Na wrześniowym posiedzeniu Rada Wydzia³u pozy-
tywnie zaopiniowano wnioski 3 studentów i 2 dok-
torantek o stypendia ministra nauki i szkolnictwa 
wy¿szego za wybitne osi¹gniêcia. Z satysfakcj¹ przy-
jêto decyzjê ministra o przyznaniu dr. hab. B³a¿ejowi 
Poźniakowi stypendium dla wybitnie uzdolnionych 
m³odych naukowców. Pan dr hab. B³a¿ej Poźniak, 
który stopnieñ doktora habilitowanego uzyska³ przed 
ukoñczeniem 35-go roku ¿ycia, a od grudnia jest za-
trudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Katedrze Farmakologii i Toksykologii, w swojej 
pracy badawczej zajmuje siê g³ównie farmakokine-
tyk¹, bierze te¿ udzia³ w interdyscyplinarnych bada-
niach nanomateria³ów. 

• W listopadzie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
otwarto unikaln¹ w skali naszego regionu, a nawet 
w skali kraju jednostkê badawczo-szkoleniow¹ Cen-
trum In¿ynierii Genetycznej (CIG), któr¹ kieruje pan 
profesor Arkadiusz Mi¹¿ek. CIG powsta³o w wyniku 
restrukturyzacji wydzia³owego Wiwarium, sfinanso-
wanej w wiêkszości z dotacji MNiSW przy udziale 
środków w³asnych Uniwersytetu. Dziêki tym fundu-
szom uda³o siê przebudowaæ stary i ma³o funkcjonal-
ny budynek zwierzêtarni, wyposa¿yæ now¹ jednostkê 
w unikaln¹ infrastrukturê niezbêdn¹ do prowadzenia 
badañ biomedycznych in vivo na modelach ma³ych 
zwierz¹t zgodnie z zasadami dobrej praktyki labo-
ratoryjnej (GLP) oraz przeszkolono pracowników 
w najlepszych laboratoriach referencyjnych w USA 
i w Europie.

• Rada Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej na ostat-
nim w 2018r. posiedzeniu zajmowa³a siê przede 
wszystkim awansami naukowymi. Stopnie doktora 
habilitowanego nauk weterynaryjnych nadano pra-
cownikom Wydzia³u: dr Joannie Kleækowskiej-Na-
wrot, dr Ma³gorzacie Ochocie i dr Agnieszce Partyce, 
a stopieñ doktora nauk weterynaryjnych uzyska³a lek. 
wet. Paulina Zieliñska. 

• Rada Wydzia³u wszczê³a postêpowania nostryfika-
cyjne dyplomów uczelni ukraiñskich oraz odmówi³a 
uznania dyplomu wydanego przez uczelniê zagranicz-
n¹ za równowa¿ny z polskim dyplomem ukoñczenia 
studiów wy¿szych i tytu³em zawodowym lekarza we-
terynarii nadanym tym dyplomem. 

Z życia

Uczelni
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• W 2019r. pierwsze dwa posiedzenia Rady Wydzia³u 
by³y poświêcone w przewa¿aj¹cej czêści awansom 
naukowym. Rada popar³a wnioski o nadanie tytu³u 
profesora dr. hab. Jaros³awowi Bystroniowi, prof. 
UPWr oraz dr. hab. Arkadiuszowi Mi¹¿kowi, prof. 
UPWr. Wszczêto kolejne postêpowania o nadanie 
tytu³u naukowego dr hab. Maciejowi Janeczkowi, prof. 
UPWr, dr. hab. Andrzejowi Gaw³owi, prof. UPWr oraz 
dr hab. Annie Rz¹sie, prof. UPWr. W postêpowaniu 
o nadanie tytu³u profesora dr. hab. Maciejowi Janecz-
kowi, prof. UPWr Rada na kolejnym posiedzeniu wy-
bra³a kandydatów na recenzentów. Stopnie naukowe 
doktora habilitowanego nadano dwojgu m³odych na-
ukowców: dr Aleksandrze Pawlak i dr. Krzysztofowi 
Grzymaj³o. Rada wyrazi³a zgodê na przeprowadzenie 
postêpowania habilitacyjnego dr Doroty Miśty.

• Na dwóch posiedzeniach wszczêto 10 przewodów 
doktorskich: 3 osobom spoza Uczelni, 3 pracowni-
kom Wydzia³u i 4 doktorantom. W 2 przewodach 
doktorskich Rada wybra³a recenzentów.

• Rada Wydzia³u w roku 2019 wnioskuje do Senatu 
UP we Wroc³awiu o nadanie najwy¿szych godności 
akademickich w dowód uznania za wieloletni¹ wspó³-
pracê. Pan prof. dr hab. Tomasz Janowski z Uniwer-
sytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzyma 
tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wroc³awiu, a pan prof. dr hab. Vasyl 
Stefanyk z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu 
Medycyny Wet. i Biotechnologii im. S.Z. Gzhytskiego 
(Ukraina) tytu³ Profesora Honorowego Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu.

• Rada Wydzia³u ustali³a limity przyjêæ na studia oraz 
podjê³a decyzje dostosowuj¹ce studia na kierunku 
„weterynaria” do przepisów Ustawy 2.0.

Na podstawie protoko³ów 
mgr Bo¿ena Doszyñ

JUBILEUSZ PROF. JANECZKA: 
- A CHCIA£EM BYÆ ARCHITEKTEM
Prof. Witold Janeczek nie tylko o tym, dlaczego 

wybra³ weterynariê, jak zmienia³ siê stosunek do 
zwierz¹t gospodarskich i towarzysz¹cych i o co war-
to walczyæ w ¿yciu.

 20 listopada 2018r.

Panie profesorze, czy 70 lat dla naukowca to du¿o?
Zale¿y w jakim sensie, ¿ycie tak szybko biegnie, 

szczególnie te ostatnie lata. Im cz³owiek starszy, tym 
mu wszystko szybciej mija. Pamiêtam, jak koñczy³em 
funkcjê dziekañsk¹ i myśla³em, ¿e do emerytury zosta³o 
mi jeszcze ca³kiem sporo lat. A tu minê³o, jak z bicza 
strzeli³.

Przyjecha³ Pan na studia z Dzier¿oniowa.
Miasto by³o ma³e, ale świetnie kojarzone. Zak³ady 

radiowe Diora to by³a wielka i znana fabryka. Moi 

rodzice byli zwi¹zani z ni¹ od powojennych pocz¹tków 
do koñca swojej aktywności zawodowej.

Ale maj¹c ow¹ Diorê niemal¿e pod nosem, nie zo-
sta³ Pan radiotechnikiem, ale lekarzem weterynarii.

Ja jestem wyrodkiem w rodzinie. Moja siostra skoñ-
czy³a politechnikê, ojciec by³ ekonomist¹, rzeczywiście 
w rodzinie jedyny wybra³em zupe³nie inn¹ drog¹ ¿y-
ciow¹.

Dziekan Wydzia³u Biologii i Hodowli Zwierz¹t Adam Ro-
man sk³ada ¿yczenie jubilatowi (fot. Tomasz Lewandowski)

Dlaczego w³aśnie weterynariê?
Rodzice zostawili mi woln¹ rêkê.
W czasach Pana dzieciñstwa Dzier¿oniów nazywa-

ny by³ polskim Birobid¿anem.
S³ysza³em, rzeczywiście w mieście mieszka³o bardzo 

wielu polskich ¯ydów. Uczy³em siê w liceum TPD-
-owskim i wiêkszośæ uczniów w naszej szkole by³a 
¿ydowskiego pochodzenia, ale dla nas, nastolatków 
i dzieci, nie mia³o to ¿adnego znaczenia. Do dzisiaj 
zreszt¹ z wieloma kole¿ankami i kolegami, którzy wy-
emigrowali z Polski w kilku falach i rozjechali siê po ca-
³ym świecie, utrzymujemy kontakty. Ale zapamiêta³em 
szczególny koloryt miasta - kiedy w sobotê sz³o siê na 
spacer, to mija³o siê ortodoksyjnych ̄ ydów z pejsami, 
w charakterystycznych kapeluszach. Dzisiaj w Polsce 
mo¿na takich zobaczyæ ju¿ tylko, jak przyje¿d¿aj¹ do 
Le¿ajska na grób s³ynnego cadyka Oleha Elimenecha.

Sk¹d siê w Panu wziê³a ta weterynaria?
Oczywiście od ma³ego lubi³em zwierzêta, ale szczerze 

mówi¹c, mia³em zamiar iśæ na architekturê. Mia³em 
jednak pecha, moim matematykiem w szkole by³ pro-
fesor Fudali, który później przeszed³ na Politechnikê 
Wroc³awsk¹. Pod jego rêk¹ matematykê umieliśmy. 
Kiedy odszed³, na jego miejsce przysz³a pani, która 
po³o¿y³a zupe³nie i nas, i swój przedmiot. Jak w XI 
klasie przyszed³ do nas kolejny matematyk, świe¿o po 
studiach na Uniwersytecie Wroc³awskim, to za³ama³ 
rêce. I rzuci³ krótko: „Kto chce na politechnikê, rêka do 
góry i bêdziemy nadrabiaæ. A reszta ma zdaæ maturê”.

Rozumiem, ¿e Pan chcia³ zdaæ maturê.
Nie nale¿a³em do tak pracowitych i ambitnych 

uczniów, wobec tego rzeczywiście zda³em maturê. 
A na weterynarii nie by³o matematyki.
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Wiedzia³ Pan, ¿e to wbrew pozorom nie s¹ ³atwe 
studia?

Trochê tak, choæ nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e po 
studiach praca czeka na wsi, w tak zwanym terenie. 
Kiedy je zacz¹³em, wydawa³o mi siê to tak odleg³¹ przy-
sz³ości¹, ¿e oczywiście kompletnie o tym nie myśla³em.

Dzisiaj lekarz weterynarii kojarzy siê z leczeniem 
zwierz¹t towarzysz¹cych: psów, kotów, fretek, cho-
mików, papug. W Pana pocz¹tkach zawodowych 
zajmowa³ siê g³ównie zwierzêtami gospodarskimi.

Zawodowy start zaczyna³em w Katedrze Chorób 
Wewnêtrznych, której kierownikiem by³ profesor 
Gancarz. Ale moje pierwsze prace dotyczy³y psów. 
Moim mentorem by³ profesor Janiak i wys³aliśmy te 
artyku³y do „Medycyny Weterynaryjnej”, wtedy to by³o 
najpowa¿niejsze czasopismo z naszej dziedziny. Ów-
czesny redaktor naczelny odpisa³ mi „psy nie maj¹ 
¿adnego znaczenia gospodarczego, wiêc nie ma sensu 
tego publikowaæ”. Profesor Janiak, mówi¹c oglêdnie, 
zadowolony nie by³. Zadzwoni³ do pana redaktora, 
z którym siê znali, i te prace siê ukaza³y. A dzisiaj 
mamy specjalistyczne czasopisma zajmuj¹ce siê tylko 
psami, kotami… Zreszt¹ takich pionierskich doświad-
czeñ mam wiêcej. Kiedyś ktoś napisa³ artyku³ o jakiejś 

chorobie psów i wytkn¹³em tej osobie, ¿e nie czyta 
literatury polskiej, bo gdyby czyta³, to by wiedzia³, ¿e 
w 1975 roku ukaza³a praca na ten temat.

I to by³a Pañska praca.
Tak, napisana wspólnie z profesorem Janiakiem.
Weterynaria okaza³a siê dobrym wyborem?
Spe³ni³em siê, zawsze osi¹ga³em to, co chcia³em, 

a moje zainteresowania biologi¹ zrealizowa³y siê w we-
terynarii. Prawdê mówi¹c, nawet nigdy nie rozwa¿a³em 
tego, ¿e móg³bym robiæ coś innego.

Mia³ Pan jakiś plan na ¿ycie?
D³ugoterminowego nie mia³em. Ba³em siê wojska. 

Kiedy zda³em egzaminy na studia, dotar³o do mnie, ¿e 
jakbym je obla³, to wziêliby mnie w kamasze.

W kamasze Pana nie wziêli, za to wziêli do nauki.
Na szóstym roku studiów, ostatnim, dosta³em pro-

pozycjê pracy na internie. Zdawa³em ostatni egzamin 
z epizootiologii, trudno by³o mi siê zebraæ i nagle ko-
ledzy mówi¹, ¿e profesor Sobiech, kierownik Kliniki 
Chorób Zakaźnych, mnie szuka. By³em pewien, ¿e 
chodzi o ten egzamin, który jeszcze by³ przede mn¹. 
A on mnie zapyta³ o plany i czy móg³bym pracowaæ 
u niego. Tylko, ¿e zajmowa³bym siê drobiem u profeso-
ra Wachnika, a jakoś mi to ptactwo nie le¿a³o. Bardzo 
grzecznie mu wiêc podziêkowa³em, mówi¹c, ¿e mam 
ju¿ propozycjê na internie. A po trzech latach na tej 
internie, dosta³em propozycjê pracy w powstaj¹cym 
w³aśnie Instytucie Weterynarii w Pu³awach, oddzia³ 
w Poznaniu.

I uciek³ Pan.
Jak cz³owiekowi - w owym dawnym czasie - propo-

nowali mieszkanie? Moja ¿ona, która jest biochemiczk¹ 
i pracowa³a ca³e ¿ycie w laboratorium, te¿ by³a cennym 
nabytkiem dla Instytutu. I zawodowo zajmowaliśmy siê 
świniami, a dok³adniej profilaktyk¹. Praca nie by³a a¿ 
tak absorbuj¹ca czasowo, wiêc za namow¹ docenta 
Marcinkowskiego zajmowa³em siê te¿ poza prac¹ by-
d³em, miêdzy innymi ocen¹ stanu zdrowia w okresie 
oko³o porodowym - wtedy wchodzi³y do u¿ycia prosto-
glandyny. Po jakimś czasie jednak wróci³em do Wroc³a-
wia, a profesor Cena poszukiwa³ lekarza weterynarii, 
sam zreszt¹ mia³ tak¹ specjalnośæ. Profesor mia³ wizjê 
przysz³ości, w myśl której terapia bêdzie drugorzêdna, 
najwa¿niejsze bêdzie zapobieganie chorobom. I szuka³ 
kogoś, kto by siê tym zaj¹³.

I to by³ Pan.
Ca³a moja praca naukowa zwi¹zana by³a z byd³em, 

ocen¹ wp³ywu zdrowia krów-matek na cielêta, zabu-
rzenia metaboliczne, oczywiście te¿ badanie środowi-
ska, które ma ogromne znaczenie, termoregulacja etc. 
Dobrostan, do którego jak rozumiem, zmierzamy, jest 
pojêciem bardzo nowym, patrz¹c z dystansu mojego 
wieku.

Czy praca ze zwierzêtami, zw³aszcza tymi, które 
zabija siê, by je zjeśæ, wywo³uje refleksjê etyczn¹ co 
do postaw i zachowania cz³owieka?

Ju¿ sam fakt, ¿e kiedyś, w latach 70. i jeszcze 
w pocz¹tkach lat 80. definicja zdrowia zwierzêcia 

Jubileusz prof. Witolda Janeczka odby³ siê podczas miê-
dzynarodowej konferencji dotycz¹cej biotechnologii w zoo-

technice (fot. Przemys³aw Cwynar)

Podczas uroczystości nie zabrak³o ¿yczeñ od wspó³pracow-
ników i przyjació³ (fot. Przemys³aw Cwynar)
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by³a bardzo krótko - „zdolnośæ do maksymalnej pro-
dukcji”. Tego elementu środowiska, w jakim zwierzê 
¿yje, w ogóle nie brano pod uwagê. Dzisiaj ta definicja 
jest zbli¿ona do definicji zdrowia cz³owieka określonej 
przez Światow¹ Organizacjê Zdrowia - a wiêc jest to 
dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. U cz³owieka 
istotne s¹ jeszcze warunki spo³eczne. Pamiêtam nasze 
zajêcia z zoohigieny, kiedy by³em jeszcze adiunktem 
- uczyliśmy wtedy przede wszystkim o warunkach śro-
dowiskowych, jakie one powinny byæ. Ale jednocześnie 
nie by³o ¿adnych przepisów precyzuj¹cych, jakie te 
warunki powinny byæ. Wyprzedzaliśmy czas, bo to, 
co wtedy wyk³adaliśmy studentom, dzisiaj jest w prze-
pisach prawa, które normuj¹ temperaturê otoczenia, 
wilgotnośæ etc.

Prof. Witold Janeczek z okazji jubileuszu 45-lecia swojej 
pracy naukowo-dydaktycznej postawi³ pytanie, czy cz³o-

wiek jest drapie¿nikiem (fot. Tomasz Lewandowski)

Kiedy nast¹pi³a ta zmiana spojrzenia?
Jesteśmy świadkami zmiany podejścia świadomości 

- zaczynamy rozumieæ, ¿e zwierzê to te¿ istota czuj¹ca 
i potrafi¹ca swoje odczucia wyraziæ zewnêtrznie. Nie 
zawsze to rozumieliśmy, nadal jeszcze nie rozumiemy, 
co zwierzêta wyra¿aj¹, ale coraz wiêcej wiemy o ich 
behawiorze. Chocia¿by takie próby - jakie preferuj¹ 
legowisko? Cz³owiek powie, czy ³ó¿ko czy wersalkê. 
A zwierzê, jeśli mu przygotujemy kilka do wyboru, 
wybierze to, w którym bêdzie siê najlepiej czuæ.

”Dzisiaj mówimy o chowie wielkotowarowym lub 
wielkostadnym. Kiedyś nazywano go chowem prze-
mysłowym i od początku walczyliśmy z takim nazew-
nictwem, bo jednoznacznie kojarzy się ono z fabryką, 
mechanicznym traktowaniem zwierząt, a przecież to 

nie są mechaniczne istoty, czują ból, strach, głód.

T³umaczyliśmy, ¿e w odniesieniu do zwierz¹t nie 
mo¿na mówiæ o produkcji przemys³owej.

A określenie „produkcja zwierzêca” nie jest eufe-
mizmem?

Jest, dlatego wszyscy zajmuj¹cy siê dobrostanem, 
mówi¹ o chowie zwierz¹t. Nawet jeśli tym produktem 
jest mleko, to przecie¿ produkuje je ¿ywy organizm. 
I ten organizm musi byæ w odpowiednich warunkach, 

¿eby to mleko powsta³o. Dzisiaj widzimy szereg zabu-
rzeñ zdrowia, z którymi kiedyś, gdy średnia wydajnośæ 
mleka by³a 3,5 tysi¹ca, nie mieliśmy do czynienia. Ale 
dzisiaj średnia wydajnośæ to 8 tysiêcy litrów mleka i to 
s¹ po prostu inne zwierzêta. Ka¿dy b³¹d oznacza nie 
tylko skutki zdrowotne, ale te¿ powa¿ne skutki ekono-
miczne, bo spadek wydajności mlecznej mo¿e wyst¹piæ 
z dnia na dzieñ, zaś dojście do stanu wyjściowego to 
minimum 3-4 tygodnie.

Czy z Pana oceny istnieje jakaś granica, do jakiej 
dojdziemy? W ocenie wielu analityków, niezale¿nie 
od istnienia na świecie obszarów dotkniêtych g³odem, 
równocześnie w krajach rozwiniêtych mamy do czy-
nienia z nadprodukcj¹ i ogromnym marnowaniem 
¿ywności.

Czy w wydajności zwierz¹t jest jakaś granica? Od-
powiem tak: najbardziej do cz³owieka przemawia 
ekonomia. Czy koszty uzyskania jednego kilograma 
mleka od krowy nie wp³yn¹ na to, ¿e produkt koñcowy 
jakim jest owo mleko, bêdzie za drogi? Nie tylko liczy 
siê ¿ywienie i warunki, w jakich te krowy ¿yj¹, ale te 
zwierzêta s¹ bardziej wra¿liwe na wszelkie nieprawid³o-
wości chocia¿by w ¿ywieniu, st¹d te¿ takie znaczenie 
ma ich dobrostan. Obserwujemy coraz czêściej zabu-
rzenia metaboliczne, najczêściej kwasicê i jest to efekt 
wysokiej wydajności, bo ¿eby tê uzyskaæ, krowa musi 
jak najwiêcej zjeśæ, a tu pojawiaj¹ siê bariery biologicz-
ne, wiêc organizm siê oszukuje w ró¿ny sposób, ¿eby 
te bariery prze³amaæ. I znów pojawia siê pytanie: do 
którego momentu mo¿na, a kiedy jednak powinniśmy 
siê wycofaæ z ingerencj¹?

Za co Pan lubi swoj¹ pracê?
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê dwa aspekty. Pierwszy to 

praca naukowa, drugi to praca dydaktyczna. Jedna 
i druga przynosi mi wiele satysfakcji. Praca naukowa 
to świadomośæ, ¿e ma siê jakiś, mo¿e nie tak wielki, ale 
jednak jakiś wk³ad w poszerzeniu wiedzy o zwierzêtach, 
o ich potrzebach, wymaganiach. Praca dydaktyczna to 
ci¹g³y kontakt z m³odzie¿¹, obserwacja, jak siê ci m³odzi 
ludzie zmieniaj¹. Na pocz¹tku ich wiedza o hodowli 
czy chowie, w ogóle o zwierzêtach, jest prawie ¿adna. 

- Zawsze kocha³em zwierzêta - przyznaje z uśmiechem 
prof. Janeczek (fot. Tomasz Lewandowski)
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W miarê zdobywania tej wiedzy zmienia siê ich świa-
domośæ, postawa wobec zwierz¹t.

Czego wiêc Pan uczy swoich studentów?
Pomijaj¹c aspekty zawodowe staram siê wyrobiæ 

przekonanie o konieczności traktowania zwierz¹t pod-
miotowo, a nie przedmiotowo. Bo chocia¿ w efekcie 
naszego dzia³ania zwierzêta koñcz¹ swój krótki ¿ywot 
i przetwarzamy je na nasze potrzeby ¿yciowe, to jako 
istoty odczuwaj¹ce, podobnie jak ludzie, radośæ, smu-
tek, strach, nale¿y traktowaæ je z szacunkiem, stwarzaæ 
jak najlepsze warunki ¿ycia zarówno komfort fizyczny, 
jak i psychiczny.

O co warto walczyæ w ¿yciu?
Odpowiedź na to pytanie mo¿e byæ bardzo d³uga lub 

krótka. Wybiorê tê krótsz¹ przytaczaj¹c myśl Jeremie-
go Benthama, prekursora pozytywizmu prawniczego, 
filozofa angielskiego: „d¹¿enie do osobistego szczêścia, 
dzia³anie zgodnie z w³asnym interesem przyczynia siê 
do zwiêkszenia dobra ogó³u”. Dodam od siebie jedynie 
to, ¿e to dzia³anie nie mo¿e przynosiæ szkody innym.

Rozmawia³a 
Katarzyna Kaczorowska

Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

STUDENTKA UPWr 
NA STA¯U W RPA

Katarzyna Bugiel, studentka VI roku weterynarii 
UPWr, odby³a sta¿ w Parku Narodowym Krugera 
w RPA. Nam opowiada o tym, jak wygl¹da leczenie 
i ochrona dzikich zwierz¹t w rezerwacie, w którym 
ogromnym problemem jest k³usownictwo.

11 stycznia 2019r.

Jest jedyn¹ Polk¹ w historii i jedn¹ z 24 osób z ca-
³ego świata, która w 2018 roku wziê³a udzia³ w pro-
gramie Student Elective Clinic w Parku Narodowym 
Krugera (PK) w Republice Po³udniowej Afryki. Zor-
ganizowa³a zbiórkê na portalu crowdfundingowym, 
w celu pokrycia czêści kosztów wyjazdu. W pomoc 

zaanga¿owa³a siê tak¿e spo³ecznośæ UPWr i lokalne 
media. Nadwy¿kê zebranych pieniêdzy Kasia przeka-
za³a schronisku dla zwierz¹t w Wodzis³awiu Śl¹skim, 
swojej rodzinnej miejscowości.

- Szuka³am sta¿u w Afryce ponad pó³ roku. Ze 
wzglêdów etycznych nie chcia³am, ¿eby by³ to specjal-
nie zorganizowany pod studentów program w pry-
watnym rezerwacie. Wola³am pojechaæ do miejsca, 
gdzie bêdê pomagaæ lokalnym lekarzom weterynarii 
w ich codziennej pracy, uczyæ siê od nich w praktyce. 
W Parku Krugera sta¿e organizowane s¹ od kwietnia 
do września, czyli w okresie najintensywniejszej pracy. 
Sta¿ trwa dwa tygodnie, a jednocześnie bierze w nim 
udzia³ tylko dwóch studentów - mówi Kasia Bugiel, stu-
dentka UPWr, która o tym, ¿e zostanie weterynarzem 
zdecydowa³a ju¿ w szóstej klasie podstawówki. I nigdy 
nie mia³a planu B.

- Sam sta¿ by³ bezp³atny, ale spore koszty wygene-
rowa³o wszystko dooko³a niego. Tak pozytywny odbiór 
akcji crowdfundingowej bardzo mnie zaskoczy³! - przy-
znaje studentka. - A wyjazd by³ niesamowity! Choæ nie 
by³o ulgowego traktowania.

Ju¿ pierwszy kontakt z parkiem okaza³ siê wyzwa-
niem. Trwa³a akurat akcja ścigania k³usowników, pod-
czas której, aby utrudniæ komunikacjê i ucieczkê, na 
ca³ym terenie wy³¹cza siê sieci komórkowe, Internet, 
nawigacje. - W buszu trudno o porz¹dn¹ drogê, a co 
dopiero znaki drogowe… Problem by³ nawet z wypo¿y-
czeniem auta (park jest wielkości S³owenii, wiêc ka¿dy 
sta¿ysta ma zapisany w umowie obowi¹zek wypo¿y-
czenia samochodu - musi umieæ dotrzeæ na miejsce 
wezwania), potem musia³am siê jeszcze przestawiæ na 
ruch lewostronny. Na szczêście druga studentka, któ-
r¹ pozna³am ju¿ w samolocie, pochodzi³a z Wielkiej 
Brytanii (śmiech).

Pierwsz¹ akcj¹ w terenie, w której Kasia wziê³a udzia³ 
by³o ³apanie zebr, które później przewieziono do parku 
narodowego w Mozambiku, gdzie populacja tych zwie-
rz¹t jest bardzo zredukowana. O 4 nad ranem nad PK 
wyrusza helikopter, który lokalizuje stado i określa teren 
³apania. 50-osobowa ekipa buduje ogromne ogrodzenie 
w kszta³cie litery V, podzielone na piêæ stref, do którego 
helikopter zapêdza zebry. Poszczególne strefy zamykane 
s¹ w momencie, w którym znajd¹ siê w nich wszystkie 
zebry i w ten sposób „przepycha” siê je w kierunku ciê-



35Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 1 (113), 2019

¿arówki. Nawet jedna zebra po z³ej stronie ogrodzenia 
stwarza zagro¿enie dla cz³owieka. Później z naczepy 
zwierzêtom podaje siê leki uspokajaj¹ce i przeciwpaso-
¿ytnicze. I tu te¿ trzeba uwa¿aæ, zebry s¹ o wiele bardziej 
niebezpiecznymi zwierzêtami, ni¿ siê wydaje.

- Chodzimy po buszu i ci¹gle s³ychaæ: uwaga na 
wê¿e! uwaga na lwa! Po zmroku, a latem robi siê 
tam ciemno ju¿ ko³o 17, wszyscy szukaj¹ świec¹cych 
w ciemności oczu. Poza wioskami turystycznymi i ogro-
dzon¹ baz¹ mieszkaln¹ pracowników nie mo¿na przejśæ 
nawet metra, wszêdzie jeździ siê samochodem, bo ni-
gdy nie wiadomo, jakie zwierzêta znajduj¹ siê w po-
bli¿u. Nawet jak ktoś odwozi ciê wieczorem do bazy 
świeci świat³ami w kierunku drzwi i czeka, a¿ wejdziesz 
do środka - wszêdzie s¹ hieny, podobno w okolicy obo-
zu kr¹¿y³ te¿ lampart. W drugim tygodniu dowiedzia³am 
siê, ¿e przed za³o¿eniem butów rano, powinnam je 
wytrzepaæ z potencjalnych skorpionów. Przed moim 
przyjazdem jeden z lekarzy jecha³ na lotnisko wyci¹gaæ 
kobrê z kanapy… No có¿, nie jest to najbezpieczniejsze 
miejsce, szczególnie dla ludzi przyzwyczajonych do 
¿ycia w zupe³nie innym klimacie, ale ja czu³am siê tam 
świetnie. Zdarzy³o mi siê zatrzymaæ na chwilê w fer-
worze pracy i zdaæ sobie sprawê, ¿e dooko³a jest tylko 
natura, dzikośæ - opowiada Kasia i przyznaje, ¿e pod-
czas swojego sta¿u mia³a du¿o szczêścia: dwukrotnie 
wziê³a udzia³ w translokacji nosoro¿ców, czyli ³apaniu 
i przewo¿eniu ich z po³udnia na pó³noc parku.

Park Narodowy Krugera to najwiêkszy i jeden z naj-
popularniejszych parków narodowych w po³udniowej 
Afryce, w którym mieszka ogromna liczba gatunków 
zwierz¹t, w tym wielka afrykañska pi¹tka: s³oñ sa-
wannowy, nosoro¿ec czarny, lew, bawó³ afrykañski 
i lampart. ¯yje w nim równie¿ wiêksza czêśæ popula-
cji nosoro¿ca bia³ego po³udniowego - z oko³o 20 tys. 
osobników na świecie w Parku Krugera ¿yje a¿ 9-12 
tys. Dlatego te¿ jednym z najwiêkszych problemów, 
z jakim zmagaj¹ siê pracownicy PK jest k³usownictwo. 
Jeszcze kilka lat temu nielegalnie zabijane by³y 3-4 
nosoro¿ce dziennie. Obecnie, mimo środków zapo-
biegawczych na ogromn¹ skalê (przez pewien czas 
w parku stacjonowa³o nawet wojsko, obecnie dzia³aj¹ 
specjalne jednostki, m.in. lotnicza), nadal jest to oko³o 
400 nosoro¿ców i 40 s³oni rocznie. Czarnorynkowa 
cena kilograma rogu nosoro¿ca, sprzedawanego g³ow-

nie na rynek azjatycki, wynosi 65 tys. dolarów. Jeden 
róg mo¿e wa¿yæ od 1,5 do 3 kg.

- Zabijane s¹ nawet malutkie nosoro¿ce, które maj¹ 
róg wielkości kciuka. Raz jad¹c przez park trafi³am 
na piêknego, du¿ego samca, obok którego sta³ pusty 
samochód. W lusterku wstecznym zauwa¿y³am zbli¿aj¹-
cych siê do mnie dwóch uzbrojonych mê¿czyzn… Oka-
za³o siê, ¿e to rangersi, których zadaniem by³a 24-go-
dzinna ochrona tego wa¿nego biologicznie osobnika.

Po³udnie parku jest bardziej turystyczne, ³atwiej siê 
tam dostaæ, dlatego nosoro¿ce przewozi siê na pó³noc. 
W akcji, ponownie, bierze udzia³ ca³y sztab ludzi - ka¿dy 
ma przydzielone wcześniej zadanie, wiêc kiedy lekarz 
spremedykuje zwierzê przy u¿yciu specjalnej broni 
Palmera (a nie jest to ³atwe w przypadku wa¿¹cego 
dwie tony nosoro¿ca) wszyscy wiedz¹, co maj¹ robiæ.

- Ja by³am odpowiedzialna za monitorowanie znie-
czulenia i parametrów ¿yciowych nosoro¿ców. Trans-
port by³ po³¹czony z miêdzynarodowymi badaniami, 
wiêc ka¿demu nosoro¿cowi pobieraliśmy krew, zak³a-
daliśmy pasek z urz¹dzeniem do monitorowania pracy 
serca oraz pobieraliśmy próbki ka³u do badañ mikro-
biologicznych. Aplikowaliśmy chip, a co drugiemu 
obcinaliśmy te¿ róg, ¿eby sprawdziæ, czy zwiêkszy to 
ich szanse na prze¿ycie. Róg obciêty do odpowiedniej 
wysokości odrośnie w oko³o sześæ miesiêcy. Nieste-
ty, dla k³usowników liczy siê ka¿dy centymetr, wiêc 
wycinaj¹ go a¿ do kości - Kasia przyznaje, ¿e pobyt 
w RPA zmieni³ jej sposób postrzegania ochrony ga-
tunków i problemu k³usownictwa.

W niektórych afrykañskich parkach rogi obcina siê 
„prewencyjnie”, ¿eby zniechêciæ k³usowników. Jednak 
czêsto nosoro¿ce i tak s¹ zabijane. Gdy po wielodnio-
wym tropieniu okazuje siê, ¿e znaleziony osobnik ma 
odciêty róg, k³usownicy zabijaj¹ go z kilku powodów: 
aby pokazaæ w³adzom, ¿e obcinanie rogów wcale nie 
uratuje zwierz¹t lub ¿eby przypadkiem nie tropiæ po-
nownie tego samego zwierzêcia w przysz³ości. Sprawy 
nie u³atwia te¿ korupcja. Zdarza³o siê, ¿e informacje na 
temat miejsca przebywania zwierz¹t wycieka³y z grona 
obs³ugi PK, dlatego teraz wszystkie akcje objête s¹ 
ścis³¹ tajemnic¹. Lekarze staraj¹ siê, aby o miejscu 
wypuszczenia nosoro¿ców wiedzia³o jak najmniej osób. 
Nawet jako cz³onkowie ekipy, prawie do samego koñca 
nie znaliśmy dok³adnej lokalizacji.
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K³usowników ścigaj¹ rangersi - m.in. uzbrojona 
jednostka z psami myśliwskimi sprowadzonymi spe-
cjalnie do tego celu z Teksasu. W niektórych krajach 
Afryki rangersi maj¹ prawo zastrzeliæ ka¿d¹ osobê 
przebywaj¹c¹ w rezerwacie nielegalnie, po godzinach 
zamkniêcia. W RPA zgodnie z prawem k³usownikowi 
grozi wiêzienie, ale w praktyce podczas pościgu czêsto 
dochodzi do strzelaniny, w której ginie jedna ze stron. 
S¹ środowiska, które staraj¹ siê zalegalizowaæ handel 
rogiem nosoro¿ca maj¹c nadziejê, ¿e zapobiegnie to 
k³usownictwu. Oprócz nosoro¿ca w PK masowo k³u-
suje siê tak¿e na ³uskowca (ang. Pangolin), o którym 
nie mówi siê du¿o w mediach. Z ³usek tego zwierzêcia 
wykonuje siê specyfiki u¿ywane w medycynie azja-
tyckiej. W maju 2018 roku zatrzymano statek, który 
nielegalnie wywozi³ z Afryki 8 ton ³usek ³uskowca.

- Bra³am udzia³ w sekcjach zw³ok bawo³ów afrykañ-
skich i leczy³am guźca z³apanego w sid³a. Widzia³am 
bardzo odmienn¹ przyrodê, a przez tamtejszych lekarzy 
by³am wypytywana o nasze, polskie dzikie zwierzê-
ta. Opowiada³am wiêc o ¿ubrach, wilkach, dzikach 
i jeleniach. Dla nich to tak samo du¿a atrakcja, jak 
dla nas s³onie. Takie wyjazdy zmieniaj¹ perspektywê. 
Daj¹ mo¿liwośæ poznania i porozmawiania z bardzo 
ciekawymi ludźmi, którzy pracuj¹ w zupe³nie innych 
warunkach, maj¹ zupe³nie inne pogl¹dy. Otwieramy 
siê na sprawy, o których wcześniej mieliśmy tylko 
nik³e pojêcie. Zdobywamy kontakty zawodowe i do-
świadczenie. Nie tylko weterynaryjne, ale i ¿yciowe, 
bo nie zawsze jest ³atwo - podsumowuje Kasia, która 
wyje¿d¿anie zaczê³a ju¿ na drugim roku studiów od 
praktyk w Niemczech - pracowa³a tam w sportowej 
stadninie koni.

Po czwartym roku pojecha³a do szpitala dla ma³ych 
zwierz¹t w Rzymie na praktyki w ramach programu 
Erasmus+. Przez trzy miesi¹ce sama, choæ pod czuj-
nym okiem innego lekarza, przyjmowa³a czworono¿-
nych pacjentów. Na pi¹tym roku mieszka³a w Sara-
gossie, tak¿e w ramach Erasmusa. Prosto z Saragossy 
pojecha³a do RPA, a z RPA do Barcelony - znowu na 
praktyki. Po zakoñczeniu studiów planuje sta¿ absol-
wencki w klinice onkologicznej w Bolonii, bo to w³aśnie 
onkologi¹ ma³ych zwierz¹t chcia³aby siê w przysz³ości 
zajmowaæ. W planach ma równie¿ miêdzynarodow¹ 
specjalizacjê, a ju¿ od marca spêdzi miesi¹c w Tajlandii 
lecz¹c tamtejsze bezdomne psy i koty.

mj
(Fot. archiwum prywatne)

ród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
DOTYCZ¥CYCH WETERYNARII

OPUBLIKOWANYCH W OKRESIE
OD LIPCA 2018 DO GRUDNIA 2018

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie zawartości substancji niepo-
¿¹danych w paszach. (Dz.U. z 16 lipca 2018 r. poz. 
1359).
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji We-
terynaryjnej. (Dz.U. z 13 sierpnia 2018 r. poz. 1557).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 
sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psycho-
tropowych, środków odurzaj¹cych oraz nowych sub-
stancji psychoaktywnych. (Dz.U. z 20 sierpnia 2018 r. 
poz. 1591).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 17 września 2018 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie wprowadzenia programu 
zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego 
u świñ. (Dz.U. z 21 września 2018 r. poz.1805).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 24 września 2018 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu danych 
zamieszczanych w rejestrze zwierz¹t gospodarskich ozna-
kowanych. (Dz.U. z 8 października 2018 r. poz.1922).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 27 września 2018 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie wprowadzenia programu 
wczesnego wykrywania wystêpowania zaka¿eñ wiru-
sem klasycznego pomoru świñ na lata 2018-2020. 
(Dz.U. z 8 października 2018 r. poz. 1923).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu 
maj¹cego na celu wczesne wykrycie zaka¿eñ wirusem 
wywo³uj¹cym afrykañski pomór świñ i poszerzenie wie-
dzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. (Dz.U. 
z 23 listopada 2018 r. poz. 2195).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie tery-
torialnego zakresu dzia³ania oraz siedzib powiatowych 
i granicznych lekarzy weterynarii. (Dz.U. z 5 grudnia 
2018 r. poz. 2271).

J.Borowiec

Akty i porady

prawne
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ZJAZD ABSOLWENTÓW ROCZNIKA 
1970-1976 NA MAJORCE W 2018r.

Planowanie naszego zjazdu z okazji 42. rocznicy 
absolutorium zaczê³o siê jak zwykle rok wcześniej, we 
wrześniu 2017 roku w Bia³ce Tatrzañskiej, gdzie od-
by³o siê spotkanie naszego rocznika ze studiów, mniej 
liczne ni¿ wiele poprzednich, ale bardzo mi³e i co wa¿ne 
konstruktywne, bo wspólnie ustalono, ¿e koniecznie 
trzeba zorganizowaæ kolejny zjazd na którejś z hiszpañ-
skich wysp. Trudu organizacyjnego podj¹³ siê Janusz 
z Iren¹ Lach, którzy w przesz³ości zaprosili ju¿ nas na 
świetny zjazd w Elbl¹gu z niezapomnianym rejsem po 
pochylniach Kana³u Elbl¹skiego. Wiosn¹ 2018 roku, 
kiedy po wielu rozmowach i negocjacjach wszystkie 
szczegó³y dotycz¹ce pobytu, kosztów i wycieczek by³y 
znane, bardzo szybko powsta³a lista uczestników licz¹ca 
46 osób. 

Nasz zjazd pocz¹tek mia³ 30 września rano na lotni-
sku w Warszawie i od razu zaczê³o siê jak w thrillerze 
Alfreda Hitchcocka „trzêsieniem ziemi”, bowiem oka-
za³o siê ¿e nasz lot odby³ siê godzinê wcześniej przed 
terminem zbiórki, o czym nikt z nas nie zosta³ powiado-
miony przez biuro podró¿y. G³ówny organizator Janusz 
chcia³ sobie wyrwaæ wszystkie w³osy z g³owy ale by³ 
z tym niema³y problem, bo jak wszyscy wiemy od lat 
jest ca³kiem ³ysy jak kolano. Miny mieliśmy niewyraź-
ne (Janusz i ja) kiedy próbowaliśmy ratowaæ sytuacjê 
przy pomocy mi³ej pani Magdy z biura Itaki. To by³ 
dzieñ kiedy koñczy³ siê g³ówny sezon na Majorce i od 
nastêpnego tygodnia by³o znacznie mniej lotów na t¹ 
wyspê. Na nasze szczêście okaza³o siê, ¿e wyj¹tkowo 
w³aśnie w ten ostatni dzieñ s¹ jeszcze dwa loty do 
Palmy i ³¹cznie w obu samolotach s¹ jeszcze wolne 
miejsca dla nas wszystkich. By³ jeszcze tylko jeden pro-
blem poniewa¿ ktoś musia³ za te bilety zap³aciæ, a na 
dodatek to by³a niedziela rano i nie wszyscy od razu 
odbierali telefony. Rozmowy, e-maile i telefony zajê³y 
oko³o 2 godzin i w koñcu elektroniczne potwierdzenie 
deklaracji zap³aty ponad 18 tysiêcy z³otych dotar³o 
z biura podró¿y na lotnisko i zosta³a stworzona nowa 
lista pasa¿erów obejmuj¹ca wszystkie 46 osób. 

Pierwotnie zaplanowany wylot na godzinê 9:55 zo-
sta³ w ten sposób przesuniêty na 14:05 i 14:10 i oko³o 
godziny jedenastej w naszej grupie zapanowa³ wzglêd-
ny spokój i ulga, ¿e prawie cudem (2 samoloty i wolne 
miejsca!) uda³o siê naprawiæ karygodne zaniedbanie 

Kronika

wydarzeñ
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pracownika biura podró¿y i nasz zjazd z 4-godzinnym 
opóźnieniem jednak siê rozpocznie. Wydawa³o siê ¿e 
to ju¿ koniec naszych k³opotów na lotnisku, ale jeszcze 
przy odprawie baga¿owo-biletowej okaza³o siê, ¿e kilku 
osób z ka¿dego samolotu nie ma jednak na nowej liście 
pasa¿erów i znowu Janusz biega³ i interweniowa³, a¿ 
wszystkim ju¿ bez k³opotów uda³o siê przejśæ konieczne 
procedury lotniskowe i zosta³o jeszcze trochê czasu na 
zakupy. To by³ ju¿ koniec tego thrillera, bo sam lot do 
Palma de Mallorca i przejazd autokarem do hotelu, jak 
i ca³y pobyt na Majorce przebiega³ w mi³ej i szczêśliwej 
atmosferze i mam nadziejê, ¿e wiêkszośæ uczestników 
ju¿ zapomnia³a o tym przykrym incydencie, mo¿e z wy-
j¹tkiem mnie, a zw³aszcza Janusza, który czu³ na sobie 
ogrom odpowiedzialności za ca³¹ grupê. 

Pierwszy wieczór na Majorce to dla niektórych 
mi³a niespodzianka, o której czêśæ osób wiedzia³a, bo 
okaza³o siê ¿e w tym samym hotelu czekaj¹ na nas 
Jasiu i Lucyna Kiliszowscy, którzy przylecieli prosto 
z Niemiec i spêdzili z nami ca³y tydzieñ, a późnym 
wieczorem okaza³o siê, ¿e na mistrzostwach w Bu³garii 
i W³oszech polscy siatkarze pokonali Brazyliê 3:0 i to 
w³aśnie Polska zosta³a siatkarskim mistrzem świata i to 
by³ kolejny powód do dobrej zabawy. Majorka, na któ-
rej spêdziliśmy tygodniowy wypoczynek i kole¿eñskie 
spotkanie z okazji 42. rocznicy ukoñczenia studiów 
we Wroc³awiu, to najwiêksza wyspa archipelagu Bale-
arów nale¿¹ca do królestwa Hiszpanii, o d³ugości oko³o 
100 km i 850 tys. ludności, a miejscowośæ naszego 
pobytu to CALA D’OR (Z³ota Zatoka) na po³udniowo-

-wschodnim wybrze¿u wyspy. Miasteczko jest jednym 
z bardzo wielu miejsc wypoczynkowo-turystycznych na 
wyspie z piêknymi widokami oraz wspania³¹ marin¹ 
pe³n¹ fantastycznych jachtów, wśród których by³y te¿ 
jednostki p³ywaj¹ce pod polsk¹ bander¹. Hotel Barcelo 
Ponent Playa to dwa budynki 3 i 6 piêtrowe po³o¿one 
na wysokim brzegu nad zatok¹ Cala Ferrera wśród 
bujnej roślinności z wieloma kolorowo kwitn¹cymi oka-
zami i piêknym widokiem na zatokê i piaszczyst¹ pla¿ê 
le¿¹c¹ poni¿ej albo hotelowy basen. Na podkreślenie 
zas³uguje te¿ świetna restauracja o bardzo wysokim 
standardzie, z dobrym winem i bardzo smacznymi 
ró¿norodnymi daniami, gdzie ka¿dy móg³ znaleźæ coś 
odpowiedniego dla siebie oraz kilka barów na świe¿ym 
powietrzu i klubów pod dachem, obficie zaopatrzo-
nych, czynnych od rana do pó³nocy, tak¿e z muzyk¹ 
na ¿ywo, gdzie spêdziliśmy sporo czasu na rozmowach, 
dyskusjach m.in. na temat bie¿¹cej sytuacji politycznej 
oraz wspomnieniach studenckich lat.

Czas na Majorce p³yn¹³ nam z jednej strony szybko, 
a z drugiej leniwie i powoli. Szybko, bo ka¿dy kolejny 
dzieñ wspólnego wypoczynku zbli¿a³ nas do koñca 
pobytu, a wolno, bo mieliśmy czas na krótkie i d³u¿sze 
spacery po okolicy, przeja¿d¿kê ekologiczn¹ kolejk¹ 
dooko³a miasteczka z wizyt¹ w porcie, by³ czas na d³u-
gie rozmowy i spotkania na pla¿y i basenie, w restau-
racji podczas niespiesznych posi³ków i na wieczornych 
atrakcjach w postaci rozrywkowych wystêpów albo 
zabawy w muzycznym klubie z potañcówk¹ i świetnie 
zaopatrzonym barem. 
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Majorka to wyspa, która oprócz klimatu subtropi-
kalnego typu śródziemnomorskiego, mi³ego dla nas 
zw³aszcza na pocz¹tku jesieni i ciep³ej wody w morzu 
oferuje tak¿e gościom wiele atrakcji turystycznych m.in. 
w postaci zwiedzania niepowtarzalnych miejsc i zabyt-
ków. Jedn¹ z wycieczek na któr¹ pojechaliśmy prawie 
ca³¹ grup¹ by³o zwiedzanie miasteczka Valldemossa 
oraz stolicy wyspy Palma de Mallorca. W Valldemossie 
znajduje siê zabytkowy kompleks muzealny klasztoru 
Kartuzów, który by³ zamieszka³y przez zakonników 
do 1835 roku, a zwiedzaj¹cym udostêpnione s¹ m.in. 
kośció³, antyczna apteka, biblioteka oraz cela przeora, 
ale dla Polaków najwa¿niejszym punktem jest cela nr 
4, w której zimê 1838/39 spêdzi³ Fryderyk Chopin 
z francusk¹ pisark¹ George Sand. W celi znajduj¹ siê 
ró¿ne przedmioty osobiste i dokumenty z tego okre-
su po s³ynnej parze, a tak¿e specjalnie sprowadzone 
wtedy z Pary¿a pianino, na którym nasz s³ynny kom-
pozytor i wirtuoz skomponowa³ wielkie dzie³a, m.in. 
s³ynne preludium deszczowe, poloneza, drug¹ balladê 
i trzecie scherco. Pianino jest wystawione w tym sa-
mym miejscu do dzisiaj, bo na koniec pobytu Chopina 
okaza³o siê, ¿e wysokie koszty transportu wp³ynê³y na 
jego decyzjê o sprzeda¿y i pozostawieniu instrumentu 
w klasztorze. W trakcie zwiedzania byliśmy uczestnika-
mi mini-koncertu fortepianowego muzyki naszego ge-
nialnego kompozytora i wirtuoza Fryderyka Chopina. 

Po krótkim spacerze uliczkami miasta i odwiedzinach 
w du¿ym, starym sklepie z lokalnymi pami¹tkami, gdzie 
mo¿na by³o do woli degustowaæ miejscowe nalewki 
i likiery, w tym ten najs³ynniejszy karmelowy i any¿-
kowy zwany hierbas, pojechaliśmy do stolicy Majorki. 
Zwiedzanie Palmy zaczêliśmy od zamkowego wzgórza 
wznosz¹cego siê nad okolic¹, sk¹d rozpościera³a siê 
fantastyczna panorama ca³ego miasta, portu z marin¹ 
oraz wybrze¿a. Biel zabudowañ kontrastowa³a z czer-
wonymi dachami, b³êkitem morza i nieba oraz bujn¹ 
kolorow¹ roślinności¹. W Palmie wielkie wra¿enie na 
przybyszach robi marina z luksusowymi ogromnymi 
jachtami oraz wielkimi jak wie¿owce wycieczkowcami, 
które codziennie wp³ywaj¹ do portu ale najwa¿niej-
szym punktem zwiedzania dla wszystkich jest ogromna 
i wspania³a katedra, której pocz¹tki siêgaj¹ V wieku. 
Katedra w Palmie nazywana „kwiatem w Ogrodzie 
Ludzkości” by³a budowana w latach 1230-1600 

i jest gotyck¹, trzynawow¹ świ¹tyni¹ o powierzchni 
6600m2, z g³ówn¹ naw¹ o wysokości 44 m, co stawia 
j¹ w czo³ówce najwiêkszych katedr na świecie. Świ¹-
tynia usytuowana na samym wybrze¿u od pocz¹tku 
musia³a robiæ na przybywaj¹cych morzem ogromne 
wra¿enie, nazywana jest te¿ katedr¹ świat³a z racji 60 
witra¿y i 5 witra¿owych rozet, z których dwie najwiêk-
sze na wysokości 32 m maj¹ średnicê zewnêtrzn¹ po-
nad 13 m, a przesuwaj¹ce siê s³oñce kolejno doświetla 
wszystkie czêści i zakamarki w środku. Dwa razy w roku 
2 lutego i 11 listopada wierni i turyści s¹ świadkami 
niezwyk³ego spektaklu, kiedy wschodz¹ce s³oñce pa-
daj¹ce przez jedn¹ z witra¿owych rozet odwzorowuje 
kolorowy cieñ na przeciwleg³ej ścianie tworz¹c tam 
tzw. ósemkê. Katedra w Palmie by³a kilkukrotnie prze-
budowywana i przerabiana, a na pocz¹tku XX wieku 
s³ynny kataloñski artysta Antonio Gaudi, twórca m.in. 
barceloñskiej Sagrada Familia, odcisn¹³ swoje piêtno 
tak¿e tutaj projektuj¹c m.in. w prezbiterium wisz¹c¹ 
piniatê w postaci ¿yrandola przypominaj¹cego cier-
niow¹ koronê, która przez jednych jest podziwiana, 
a przez innych bezlitośnie krytykowana. Po stu latach 
na pocz¹tku XXI wieku równie kontrowersyjny pomys³ 
zrealizowa³ Miguel Barcelo w kaplicy Najświêtszego 
Sakramentu, który na ca³ych ścianach stworzy³ w glinie 
rzeźbê z owocami morza i owocami ziemi, co przy 
czarnych witra¿ach i ciemnych zaciekach pod oknami 
wygl¹da dosyæ koszmarnie. Po katedrze mieliśmy czas 
na zwiedzenie ratusza oraz spacer po starówce i kró-
lewskich ogrodach pa³acu Almudaina.

Nastêpnego dnia w nieco mniejszym gronie poje-
chaliśmy na wycieczkê zatytu³owan¹ „objazd wyspy”. 
Trasa tego dnia prowadzi³a przez ca³¹ Majorkê, od 
wschodniego wybrze¿a przez rolnicze wioski na nizinie 
Es Pla w kierunku gór Sierra de Tramuntana le¿¹cych 
na zachodnim wybrze¿u wyspy. Pierwszym punktem 
zwiedzania by³o sanktuarium maryjne w Lluc z wizerun-
kiem Czarnej Madonny i jak zawsze w takich miejscach 
by³a chwila zadumy, refleksji, modlitwy i wspomnieñ 
o naszych bliskich, kole¿ankach i kolegach oraz pro-
fesorach, którzy odeszli ju¿ na zawsze. Niesamowite 
atrakcje prze¿yliśmy podczas jazdy „drog¹ przemyt-
ników” z górskimi serpentynami i zakrêtami o 180o, 
gdzie nie ma szans na miniêcie siê dwóch autobusów 
i dlatego ustalono pewne godziny na jazdê w kierunku 
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portu Sa Calobra, a dopiero później mo¿na wyje¿d¿aæ 
z tej miejscowości w drogê powrotn¹. O stopniu trud-
ności w pokonaniu tej drogi mo¿e świadczyæ fakt, ¿e 
jeden z najtrudniejszych zakrêtów nosi nazwê „jêzyk 
teściowej”. W czasie tej jazdy widzieliśmy piêkne widoki 
na góry i morze, malowniczo wij¹c¹ siê drogê, dzikie 
górskie kozy oraz wielu rowerzystów mozolnie wspina-
j¹cych siê pod górê albo pêdz¹cych w dó³ i tylko poje-
dyncze samochody osobowe g³ównie z wypo¿yczalni, 
a w oczach niektórych przera¿onych kierowców strach 
i świadomośæ, ¿e nie ma gdzie siê zatrzymaæ ani zawró-
ciæ. Kierowcy autokarów je¿d¿¹cych t¹ drog¹ to praw-
dziwi artyści kierownicy i wszystkim bez problemów, 
tylko z okrzykami podziwu lub przera¿enia pasa¿erów, 
udaje siê dojechaæ do celu. W porcie nad zatok¹ znaj-
duje siê ujście najd³u¿szego na wyspie w¹wozu Torrent 
de Pareis i wykutym w skale przejściem mo¿na udaæ siê 
na spacer do malowniczo po³o¿onej ma³ej pla¿y zwa-
nej wrotami do raju. Dalej mieliśmy p³yn¹æ statkiem, 
ale z uwagi na wysokie fale, drogê do portu Puerto 
de Soller odbyliśmy autokarem pokonuj¹c wszystkie 
zakrêty ponownie w drug¹ stronê i tam zamiast rejsu 
wzd³u¿ wybrze¿a by³a dla chêtnych przeja¿d¿ka wielkim 
spacerowym katamaranem po porcie, a wysokie fale 
powoduj¹ce znaczne przechy³y tworzy³y dodatkowe 
atrakcje i kurczowe trzymanie siê czegokolwiek. To 
nie by³ koniec przygód, bo nastêpny fragment podró-
¿y pokonaliśmy zabytkowym drewnianym tramwajem 
o 100-letniej historii, który jecha³ wśród kawiarnianych 
stolików i prawie przez podwórka domów po³o¿onych 
wzd³u¿ torów. Po kilkunastominutowej podró¿y czeka³a 
nas kolejna przesiadka do równie starego i zabytko-
wego poci¹gu, który przez prawie godzinê wióz³ nas 
przez s³ynn¹ Dolinê Pomarañczy, d³ugie górskie tunele 
i gaje drzew cytrusowych. Ostatni etap wycieczki tego 
dnia to ponownie autokar i powrót do hotelu po wielu 
niezapomnianych prze¿yciach i wspania³ych widokach. 

Na trzeci¹ krótk¹, bo tylko parogodzinn¹ wycieczkê 
pojechaliśmy prawie wszyscy na dwa dni przed koñcem 
naszego spotkania. Na wschodnim wybrze¿u Majorki 
znajduj¹ siê liczne niesamowite jaskinie, a najs³ynniej-
sze po³o¿one w pobli¿u miasteczka Porto Cristo s¹ 
Jaskinie Smocze, które zosta³y odkryte przez francu-
skich geologów w XIX wieku. W dawnych czasach 
by³y kryjówk¹ korsarzy i piratów, a dzisiaj s¹ atrakcj¹ 
turystyczn¹, gdzie zwiedzaj¹cy 25 metrów pod ziemi¹ 
mog¹ podziwiaæ liczne komnaty ci¹gn¹ce siê na d³u-
gości kilkuset metrów, a w nich tysi¹ce stalaktytów 
i stalagmitów przypominaj¹cych marmurowe kolumny, 
kaskady, organy, koronkowe draperie i zas³ony oraz 
wisz¹ce ¿yrandole, a ponadto wszystko jest piêknie 
podświetlone i robi na turystach ogromne wra¿enie. 
W drugiej czêści udostêpnionych pieczar jest amfite-
atralna sala, w której po wygaszeniu świate³ na pod-
ziemne jezioro jedno z najwiêkszych na świecie, jak 
na scenê wp³ywaj¹ oświetlone ³odzie z kilkuosobow¹ 
orkiestr¹ z koncertem muzyki powa¿nej. Na zakoñcze-
nie zwiedzania i koncertu turyści odp³ywaj¹ ³odziami 
przez podziemne korytarze do wyjścia z tego wspa-
nia³ego miejsca. 

Majorka s³ynie tak¿e z manufaktury sztucznych pere³ 
Perlas Majorica, która dziennie wytwarza 2 mln pere³, 
a w Porto Cristo jest jeden z salonów z wystaw¹ i du-
¿ym sklepem, który odwiedziliśmy, a chêtni dokonali 
zakupu tej bi¿uterii. Miasteczko jest znane tak¿e z tego, 
¿e znajdujê siê w nim dom rodzinny s³ynnego hiszpañ-
skiego tenisisty Rafaela Nadala. W oddalonym o kilka-
naście kilometrów Manacor, drugim co do wielkości 
mieście Majorki, znany na ca³ym świecie triumfator 
wielu najwa¿niejszych turniejów wielkoszlemowych 
zorganizowa³ Akademiê Tenisa Rafaela Nadala, gdzie 
szkol¹ siê przyszli mistrzowie z wielu ró¿nych krajów. 

Dwa dni po naszym wyjeździe niespotykane na 
Majorce ulewne deszcze spowodowa³y lokalne po-

wodzie, w których ¿ycie 
straci³o 13 osób, a ¿ywio³ 
spowodowa³ ogromne 
straty i zniszczenia. Nadal 
w swojej szkole zaoferowa³ 
schronienie wszystkim po-
trzebuj¹cym z okolicznych 
miejscowości, a ponadto 
planuje zorganizowaæ teni-
sowy mecz charytatywny, 
z którego dochody bêd¹ 
przeznaczone dla poszko-
dowanych mieszkañców. 
Nas na szczêście nie do-
tknê³y ¿adne kataklizmy 
i k³opoty, a o wszystkim 
dowiedzieliśmy siê z me-
diów ju¿ po powrocie do 
Polski. Na zakoñczenie 
wycieczki do Smoczych 
Jaskiñ po powrocie do 
hotelu, bezpośrednio po 
opuszczeniu autokaru 
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uda liśmy siê przed g³ówny budynek hotelu i to by³ 
doskona³y pomys³ na zrobienie pami¹tkowych zdjêæ 
grupowych, bo byliśmy wtedy wszyscy: absolwentki 
i absolwenci, ¿ony i mê¿owie oraz nasi przyjaciele od 
dawna i niektórzy po raz pierwszy, ale jestem pewny, 
¿e nie ostatni raz na naszych zjazdach. 

Nasz kolejny zjazd kole¿eñski, po³¹czony z tygo-
dniowym wypoczynkiem, dobiega³ koñca i poma³u 
dociera³a do nas wiadomośæ, ¿e zbli¿a siê czas rozsta-
nia. W niedzielê wcześnie rano wyjecha³ z hotelu Jasiu 
z Lucyn¹, którzy wracali bezpośrednio do Niemiec, 
a ca³a nasza grupa w godzinach popo³udniowych te¿ 
uda³a siê na lotnisko w Palmie i tym razem bez pro-
blemów dotarliśmy do Warszawy, sk¹d rozjechaliśmy 
siê po ca³ej Polsce, a Jurek z Reni¹ nastêpnego dnia 
rano przez Pary¿ mieli po³¹czenie do Stanów Zjed-
noczonych.

Rozstawaliśmy siê ze smutkiem ale i nadziej¹, bo 
wszyscy zdecydowali, ¿e kontynuowanie naszych spo-
tkañ jest konieczne i za rok spotkamy siê znowu na 
podobnym tygodniowym wypoczynku na s³onecznej 
Krecie. Mo¿emy odnotowaæ na stronie naszej kroniki, 
¿e w zjeździe z okazji 42. rocznicy ukoñczenia studiów 
wziê³o udzia³ ³¹cznie 48 osób z Polski, Niemiec i USA. 
Zjazd odby³ siê w piêknym i przyjaznym miejscu, by³ 
bardzo atrakcyjny i pe³en mi³ych chwil oraz dobre-
go wypoczynku, a przede wszystkim da³ nam czas na 
wspólny pobyt i powrót do lat m³odości. Wielka w tym 
zas³uga Janusza oraz Irenki Lach którzy nie szczêdzili 
wysi³ków, ¿eby znaleźæ takie dobre miejsce i wynego-
cjowali świetne warunki finansowe i organizacyjne, co 
kosztowa³o sporo czasu i wymaga³o ogromnej odpo-
wiedzialności za ca³¹ grupê, zw³aszcza w niesamowi-
cie trudnym momencie jakim by³ problem z wylotem 
w Warszawie. 

Irenko i Januszu! w imieniu ca³ej bardzo zadowolonej 
grupy wielkie podziêkowania za wszystko co zrobiliście 
dla nas!

Piotr Kneblewski

Z£OTY JUBILEUSZ ABSOLWENTÓW 
ROCZNIKÓW 1962-1968 i 1963-1969
27 października 2018r., w sali wyk³adowej IW 

Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu, obchodzono Z³oty Ju-
bileusz Absolwentów Wydzia³u Medycyny Weteryna-
ryjnej roczników 1962-1968 i 1963-1969. W sk³ad 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu wchodzili Kol. Kol.: 
Józef Nicpoñ, Edward Niedoba, Bogdan Kêdzierski, 
Kazimierz Kita, Kazimierz Kosiniak-Kamysz i Stanis³aw 
Szubert.

Zjazd, po odśpiewaniu Gaude Mater Polonia, roz-
poczêto cyklem wyst¹pieñ i wyk³adów, m.in. wyst¹-
pieniem prof. dr. hab. Krzysztofa Kubiaka - Dziekana 

Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej, wyk³adem prof. 
dr. hab. Tadeusza Trziszki - Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu, wyst¹pieniem prof. 
dr. hab. dr. h.c. Józefa Nicponia - Przewodnicz¹cego 
Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu (w dalszej czêści 
zamieszczamy pe³ne wyst¹pienie Kol. Ryszarda Badury 
i Kol. Józefa Nicponia - przyp. red.).

Na zakoñczenie czêci oficjalnej wrêczono z³ote dy-
plomy Absolwentom roczników 1962-1968 i 1963-
1969, po czym odśpiewano Gaudeamus.

W kolejnym punkcie programu Zjazdu zwiedzano 
Uczelniê, w tym Muzeum Uniwersytetu Przyrodnicze-
go. O godz. 15-ej podziwiano Afrykarium, nastêpnie 
na terenie zoo uczestnicy Zjazdu zjedli obiad.

Od godz. 19.00 zaplanowano spotkanie towarzyskie 
w Haston City Hotel przy ul. Irysowej.

–––––
Nie patrz wielce w przeszłość,
która przeminęła
i nie zawracaj sobie głowy przyszłością,
która nie nadeszła.
Żyj teraźniejszością i spraw,
by była warta wspomnień.

Ida Scott -Taylor

Wyst¹pienie prof. Ryszarda Badury
Cieszê siê, ¿e jestem wśród Was. Kiedyś przemawia-

³em do Was z g³owy, dziś niestety muszê posi³kowaæ 
siê kartk¹. 

Zaczynamy! 
Droga m³odzie¿y! Witam wszystkich Pañstwa!
Wracamy wspomnieniami do przesz³ości, do czasów 

od pocz¹tku a¿ do ukoñczenia studiów. A teraz obcho-
dzimy z³oty jubileusz ich ukoñczenia. Panuje ogólna 
radośæ, która i mnie siê udziela. Utrwali³ siê model 
polegaj¹cy na corocznych trzydniowych spotkaniach 
urz¹dzanych w ró¿nych miejscowościach. W ich trakcie 
wyk³ady, dyskusje, zwiedzanie zabytków i innych obiek-
tów kultury, a przede wszystkim mo¿liwośæ spotkania 
przyjació³. Szczególnie mi³o wspominam nasze spotka-
nia przed laty w Krakowie w Krynicy, które wyj¹tkowo 
utkwi³y mi w pamiêci. Czas biegnie nieub³aganie, nie-
których nie ma ju¿ wśród nas. Wci¹¿ jednak czerpie-
my radośæ z faktu, ¿e mo¿emy siê spotkaæ w gronie 
studentów z lat 1962-1968 i 1963-1969.

Szkoda, ¿e organizatorzy zrezygnowali z trzydniowej 
formu³y, a dok³adniej z pi¹tkowego spotkania, które 
by³o okazj¹ do kameralnych rozmów przed g³ównymi 
uroczystościami.

Zatem zaczynamy w sobotê wyk³adem przedpo³u-
dniowym. Po po³udniu zaś zwiedzanie uczelni, szcze-
gólnie nowych inwestycji oraz s³ynnego Afrykarium we 
wroc³awskim zoo. I wreszcie bal. W niedzielê ostatnie 
rozmowy i czas po¿egnania oraz ustalenia do nastêp-
nego spotkania.

Ustalono jednoznacznie, ¿e choæ wa¿ne s¹ ró¿ne 
rzeczy, to wszyscy zgodzili siê, ¿e najwa¿niejsze jest 
zdrowie. I tego szczególnie Wam ¿yczê.

* * *
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Wyst¹pienie przedstawiciela Absolwentów
Magnificencjo Panie Rektorze, Panie Dziekanie, 

Pañstwo Prodziekani, Drogi Panie prof. dr. h.c. Ry-
szardzie Baduro, Panie Profesorze dr. h.c. Tadeuszu 
Szulcu, Kole¿anki i Koledzy uczestnicy jubileuszowego 
zjazdu Absolwentów.

Mija 50 lat od zakoñczenia studiów na Wydziale 
Weterynarii Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu.

50 lat w ¿yciu cz³owieka to d³ugi okres, to ca³e do-
ros³e - zawodowe ¿ycie.

50 lat temu na tej sali otrzymaliśmy dyplomy lekarza 
weterynarii, zakoñczy³ siê najpiêkniejszy okres ¿ycia, 
czas du¿ej swobody, beztroski, ale tak¿e du¿ej odpowie-
dzialności i samodyscypliny, by nie zawieśæ rodziców, 
najbli¿szych, którzy pok³adali w nas swoje nadzieje.

Otrzymuj¹c dyplomy z r¹k śp. Dziekana prof. Stani-
s³awa Karpiaka, us³yszeliśmy s³owa „B¹dźcie godnymi 
spadkobiercami tradycji, ale i twórzcie dalsz¹ wspa-
nia³¹ kartê historii tego wydzia³u i zawodu”.

Cieszyliśmy siê z otrzymanych dyplomów, ale mie-
liśmy tak¿e obawy co nas spotka, gdzie bêdziemy pra-
cowaæ, czy podo³amy wyzwaniom.

Uzyskany dyplom da³ nam prawne podstawy do 
wykonywania zawodu, natomiast na autorytet i umie-
jêtności zawodowe, jak i swoj¹ postawê moraln¹ mu-
sieliśmy pracowaæ samodzielnie.

Po zakoñczeniu studiów pe³ni zapa³u i teoretycznej 
wiedzy rozjechaliśmy siê po ca³ej Polsce. Niektórzy 
z nas wyjechali do Niemiec, Stanów Zjednoczonych, 
Szwajcarii, Czechos³owacji.

By³a ogromna radośæ, ale i ¿al, ¿e opuszczamy nasz¹ 
Uczelniê, rozstajemy siê z przyjació³mi.

Dzisiaj po 50 latach wracamy do swojej Alma Mater, 
ale jak¿e zmienionej pod ka¿dym wzglêdem.

To ju¿ nie Wy¿sza Szko³a Rolnicza czy Akademii 
Rolnicza, ale Uniwersytet Przyrodniczy; nie Wydzia³ 
Weterynarii, ale Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej, 
piêknie rozbudowany i wyremontowany, wyposa¿ony 
w najnowocześniejsz¹ aparaturê, kszta³c¹cy studentów 
zagranicznych.

Najlepszy Wydzia³ nie tylko w Polsce, o czym mówi³ 
ju¿ Pan Dziekan prof. Krzysztof Kubiak.

Opuszczaj¹c Uczelniê, przyrzekaliśmy, ¿e bêdziemy 
godnie reprezentowaæ nasz Wydzia³.

Dzisiaj mo¿emy potwierdziæ, ¿e staraliśmy siê obiet-
nicê spe³niæ i myślê, ¿e nam siê to uda³o.

Nie wszystkim jednak dane by³o doczekaæ tego wspa-
nia³ego jubileuszu.

Wiele naszych kole¿anek i kolegów, a tak¿e naszych 
nauczycieli nie ma dziś wśród nas, dlatego bardzo pro-
szê o powstanie i uczczenie ich pamiêci chwil¹ ciszy 
- Dziêkujê.

Po latach zacieraj¹ siê w pamiêci szczegó³y, pl¹-
cz¹ imiona kole¿anek i kolegów, myl¹ wydarzenia. 
Najlepiej pamiêtamy tych najbardziej wymagaj¹cych 
nauczycieli. Po latach te¿ wyostrza siê świadomośæ, 
¿e to w³aśnie Ta Szko³a, Ci Nauczyciele ukszta³towali 
nas, wyposa¿yli w drogê przez ¿ycie, nauczyli myśleæ 
i pracowaæ. Wierzê, ¿e wiêkszośæ z nas nie zmarnowa³a 
tego kapita³u.
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Mam nadziejê, ¿e niezale¿nie od tego gdzie nas losy 
rzuci³y, wiêkszośæ z nas ma satysfakcjê ze swojej pracy, 
ze swojego zawodu.

S¹ czasy, s¹ miejsca i s¹ zdarzenia, za którymi têsk-
nimy i do których czêsto wracamy myślami. Taki stan 
ducha dotyczy zapewne wielu z nas, chocia¿ w nat³oku 
zdarzeñ i tempie ¿ycia wspó³czesnego zurbanizowa-
nego świata czêsto nie zdajemy sobie sprawy z tego 
zjawiska.

Przychodzi jednak taki moment, impuls, który roz-
budza nasz¹ wyobraźniê i wzmaga têsknotê za czymś, 
co by³o, co przeminê³o i co czêsto zosta³o utracone, 
jednak pozostaj¹ pamiêæ, nostalgia i w³aśnie têsknota.

Szanowny Panie Dziekanie, dla Pana i na Pana rêce, 
w imieniu dzisiejszych Jubilatów, pragnê przekazaæ 
najserdeczniejsze podziêkowania dla Wszystkich, któ-
rzy przyczynili siê do zorganizowania tej uroczystości.

Dziêkujê Jego Magnificencji za wyg³oszenie wyk³adu.
Dziêkujê Panu Prof. T. Szulcowi za prezentacjê mu-

zeum historii Uczelni, którego jest twórc¹.
Dziêkujê Paniom z Dziekanatu za przygotowanie 

dyplomów i zaproszeñ oraz pomoc w organizacjê 
uroczystości.

Dziêkujê wszystkim kole¿ankom i kolegom za przy-
bycie i ¿yczê du¿o zdrowia w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, 
a W³adzom Uczelni i Wydzia³u dalszego wspania³ego 
rozwoju naszej Alma Mater.

Pozwólcie, ¿e zakoñczê swoje wyst¹pienie cytatem 
naszej noblistki Wies³awy Szymborskiej ...

...„S¹ w ¿yciu chwile, które pozostaj¹, 
chocia¿ czas mija, one nie przemijaj¹.
I osoby s¹ takie, które raz poznane 
mile bywaj¹ w ¿yciu wspominane”.

Józef Nicpoñ
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SPOTKANIE WIGILIJNE SENIORÓW 
LEKARZY WETERYNARII 2018r.

Tradycyjnym zwyczajem kole¿anki i koledzy seniorzy 
lekarze weterynarii, cz³onkowie Ko³a Seniorów DIL- 
Wet. spotkali siê w dniu 4 grudnia 2018r. na spotka-
niu wigilijnym w siedzibie DIL-Wet. we Wroc³awiu. 
Zgromadzeni uczcili chwil¹ ciszy zmar³ych: nestorkê 
naszego zawodu dr Krystynê Wis³owsk¹ i dr. Edwarda 
Korfantego. Przyby³ych na spotkanie seniorów oraz 
gości: prof. dr. Eryka Adamczyka i Dolnośl¹skiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dr. Zdzis³awa 
Króla powita³ Prezes Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej dr Wojciech Hildebrand. 

Z okazji ukoñczenia 85 roku ¿ycia, jubilatowi - panu 
prof. dr. Erykowi Adamczykowi z³o¿ono gratulacjê, 
wrêczono kwiaty, ksi¹¿kowy upominek i odśpiewa-
no tradycyjne 100 lat. Pan Profesor podziêkowa³ za 
pamiêæ, ¿yczenia i wspania³¹ atmosferê spotkania, 
oświadczaj¹c, ¿e bêdzie bra³ czêstszy udzia³ w spotka-
niach Ko³a Seniorów Izby DIL-Wet. 

Prezesi: DIL-Wet. dr Wojciech Hildebrand i Ko³a 
Seniorów lek. wet. Bohdan Wojtal z³o¿yli ¿yczenia 
z okazji Świ¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 
2019, ¿ycz¹c wszystkim du¿o zdrowia, spêdzenia Świ¹t 
w gronie najbli¿szych w spokoju i mi³ej atmosferze. 
Prezes Ko³a Seniorów przekaza³ ¿yczenia od kole¿a-
nek i kolegów, którzy nie mogli przybyæ na spotkanie, 
odczyta³ ¿yczenia przes³ane przez Honorowego Preze-
sa Ko³a Seniorów dr. Józefa Szyñkarczuka. Dyrektor 

- dr Zdzis³aw Król podziêkowa³ za zaproszenie na spo-
tkanie wigilijne, ¿yczy³ Seniorom zawodu wielu mi³ych 
i dobrych chwil w okresie Świ¹t i w nadchodz¹cym 
Nowym 2019 Roku zdrowia i pomyślności. 

Przyst¹piono do ³amania siê op³atkiem i sk³adania 
indywidualnych ¿yczeñ z okazji Świ¹t Bo¿ego Narodze-
nia. Nastêpnie uczestnicy spotkania zasiedli do sto³u 
z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Wypito toast za 
pomyślnośæ winem ufundowanym przez Jubilata pana 
Profesora dr. Eryka Adamczyka. Dalsza czêśæ spotka-
nia up³ynê³a w mi³ej atmosferze rozmów i wspomnieñ. 

Bardzo dziêkujemy przemi³ym Paniom z Biura Izby 
- p. Joannie Kwieciñskiej, p. Teresie Rogowskiej i p. 
Danucie Wojewódzkiej za przygotowanie spotkania. 

Prezes Ko³a Seniorów 
lek. wet. Bohdan Wojtal

WRÊCZENIE DYPLOMÓW PRAWA 
WYKONYWANIA ZAWODU LEK. WET. 

ORAZ WIECZÓR WIGILIJNY 
W PA£ACU PAW£OWICKIM

Dnia 13 grudnia 2018 roku po zakoñczeniu XV 
posiedzenia Rady DIL-Wet. odby³ siê, jak co roku, 
uroczysty Wieczór Wigilijny, zorganizowany kolejny 
ju¿ raz w Pa³acu w Paw³owicach.
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Otwieraj¹c uroczystośæ Prezes Rady DIL-Wet. dr 
Wojciech Hildebrand powita³ wszystkich przyby³ych, 
a wśród nich zaproszonych gości, którymi byli:

Ma³gorzata Hasiewicz - Dyrektor Wydzia³u Nadzo-
ru i Kontroli Dolnośl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego 
reprezentuj¹ca Wojewodê Dolnośl¹skiego, mgr farm. 
Pawe³ £ukasiñski - Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby Ap-
tekarskiej, mgr Anna Szafran - Przewodnicz¹ca Dol-
nośl¹skiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych 
(Wroc³aw), El¿bieta S³ojewska-Poznañska - Przewod-
nicz¹ca Dolnośl¹skiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek 
i Po³o¿nych (Jelenia Góra), Joanna Zimoñ-Frankiewicz 
- Wicedziekan Rady Okrêgowej Izby Radców Praw-
nych, Roman Pi¹tkowski - Zastêpca Dyrektora Dol-
nośl¹skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zdzis³aw 
Król - Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, 
lek. wet. Dorota Suchecka - Prezes Rady Lubuskiej 
Izby Lek.-Wet., lek. wet. Krzysztof Orlik - Prezes Rady 
Śl¹skiej Izby Lek.-Wet., lek. wet. Dariusz Jackowski - 
Z-ca Szefa S³u¿by Weterynaryjnej Wojska Polskiego, 
dr n.wet. Lech Rybarczyk - Przewodnicz¹cy Sekcji 
Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidar-
nośæ”, lek. wet. Bohdan Wojtal - Prezes Ko³a Seniorów 

DIL-Wet., lek. wet. Wies³awa Bober - Prezes Zarz¹du 
Fundacji „Pro Medici Veterinarii”, lek. wet. Magdalena 
Zborowska - cz³onek Zarz¹du Fundacji „Pro Medici 
Veterinarii”, lek. wet. Leokadia Wojtal - Przewodni-
cz¹ca Rady Fundacji „Pro Medici Veterinarii”, mec. 
dr Anna Zalesiñska - radca prawny DIL-Wet., adw. 
dr Piotr Rodziewicz - radca prawny DIL-Wet., Artur 
Nowak - nasz opiekun z ramienia TUiR ALLIANZ, 
Barbara Ma³ecka-Salwach - Powiatowa Lekarz Wete-
rynarii w Legnicy, Ireneusz Ho³oga - Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Lwówku Śl¹skim, Wojciech Gadziñski 
- Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wroc³awiu, p³k. 
lek. wet. Edward Niedoba. 

Szczególnie serdecznie Prezes powita³ absolwentów 
wroc³awskiego Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej, 
którym w 2018 roku Rada DIL-Wet. przyzna³a prawo 
wykonywania zawodu, a po z³o¿eniu przyrzeczenia 
bêd¹ im wrêczone ozdobne Dyplomy. 

Prezes Wojciech Hildebrand odczyta³ te¿ listy z ¿y-
czeniami świ¹teczno-noworocznymi dla wszystkich le-
karzy wet. Dolnego Śl¹ska i Ich rodzin, które przys³ali: 
Jacek £ukaszewicz - Prezes Krajowej Rady Lek.-Wet. 
i Ojciec Jerzy Brusi³o - Krajowy Duszpasterz Lek. Wet.
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Po czêści powitalnej odby³ siê koncert wroc³awskiego 
zespo³u muzycznego „ARTRIO” (najlepiej sprzedaj¹cy 
siê zespó³ Narodowego Forum Muzyki). Zespó³ przed 
siedmioma laty za³o¿y³y trzy instrumentalistki: Beata 
Solnicka - harfa, Ewa Dymek-Kus - skrzypce i Magdale-
na Just - wiolonczela. Taki zestaw instrumentów nadaje 
utworom oryginalne brzmienie stanowi¹ce wspania³¹ 
ucztê dla wra¿liwego ucha. Równie¿ prezentowany 
repertuar zaskoczy³ s³uchaczy, gdy¿ us³yszeliśmy m.in. 
„Kolêdê Norwesk¹”, „Kolêdê Amerykañsko-Ukraiñ-
sk¹”, „Piosenkê Świ¹teczn¹” z Kraju Basków (Sting), 
„Na ca³ej po³aci śnieg” (Fogg), wi¹zankê kolêd ame-
rykañskich - w tym oczywiście „Dzwoneczki”, a na 
zakoñczenie - na bis - „Kulig” Skaldów. W og³oszonym 
przez kierowniczkê zespo³u konkursie na odgadniêcie 
tytu³ów piosenek zwyciê¿y³ dr Grzegorz Ciszewski, 
a w nagrodê otrzyma³ mo¿liwośæ wykonania zdjêcia 
z harf¹.

Dodatkowo zespó³ da³ podk³ad muzyczny pod wyg³o-
szony przez Prezesa Hildebranda monolog - „¯yczenia 
na Zimowe Świêta”.

Po zakoñczeniu czêści artystycznej s³owo o etyce zawo-
dowej, skierowane do adeptów zawodu, wyg³osi³ dr Jerzy 
Borowiec - przewodnicz¹cy Komisji Etyki Rady DIL-Wet. 
Wspomnia³, ¿e kiedy zaczyna³ pracê w zawodzie (40 lat 
temu), nie by³o Kodeksu Etyki ani Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej, a jednak ogromna wiêkszośæ lekarzy wet. 
postêpowa³a etycznie, bo „jeśli postêpujemy po prostu 
uczciwie i jesteśmy dobrymi ludźmi”, to Kodeks nie jest 
nam potrzebny. Zwróci³ uwagê m.in. na godne warunki 
wykonywania czynności zawodowych, a na zakoñczenie 
zacytowa³ fragment tekstu piosenki „Takim byæ”.

„Świe¿o upieczeni” lekarze weterynarii wyst¹pili 
przed scenê i z³o¿yli Przyrzeczenie, powtarzaj¹c jego 
treśæ za Prezesem. Nastêpnie ka¿dy otrzyma³ Dyplom 
i Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii, a po wykonaniu 
zbiorowego zdjêcia Prezes z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia 
powodzenia na nowej drodze ¿ycia. 

Po zakoñczeniu tej czêści uroczystości wyst¹pili z ¿y-
czeniami świ¹teczno-noworocznymi Goście: El¿bieta 
S³ojewska-Poznañska - Przewodnicz¹ca Dolnośl¹skiej 
Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych (Jelenia 
Góra) z³o¿y³a ¿yczenia w imieniu Okrêgowych Rad P 
i P z Jeleniej Góry, Wa³brzycha i Wroc³awia; Prezes 
Pawe³ £ukasiñski ¿yczy³ dobrego odpoczynku w Świê-
ta; Prezes Bohdan Wojtal w imieniu swoim i dr. Józe-
fa Szyñkarczuka podziêkowa³ za zaproszenie i ¿yczy³ 
dobrych Świ¹t i Nowego Roku; p. Artur Nowak z³o¿y³ 
¿yczenia i podziêkowa³ za zaufanie do ALLIANZ; dr 
Zdzis³aw Król z³o¿y³ gratulacje przyjêtym do zawodu 
lekarzom weterynarii wspomnia³, ¿e odbywa siê to 
w setn¹ rocznicê S³u¿by Weterynaryjnej w Polsce oraz 
z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia; dr Lech Rybarczyk podziê-
kowa³ za zaproszenie i wspó³pracê z Izb¹ oraz z³o¿y³ 
wszystkim obecnym i Ich rodzinom ¿yczenia z okazji 
Świ¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku.

Ostatni¹ czêści¹ Wieczoru by³a kolacja, która rozpo-
czê³a siê tradycyjnie ³amaniem siê op³atkiem i sk³ada-
niem indywidualnych ¿yczeñ, a zakoñczy³a po d³ugich 
rozmowach przy okazji spo¿ywania smakowicie przy-
rz¹dzonych, tradycyjnych potraw wigilijnych.

(J.D.) 
* * *
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¯YCZENIA NA ZIMOWE ŚWIÊTA
Za oknami szaro, zimy oddech czuæ
Trzeba coś ciep³ego ju¿ na siebie wzuæ
Znak to nieomylny Świêta siê zbli¿aj¹
Znowu jakby szybciej lata przemijaj¹ 
Troski wci¹¿ te same i pytania drêcz¹ 
Walki o poprawê wielu z nas ju¿ mêcz¹
Nowy Rok ju¿ puka i z nadziej¹ wita
Mo¿e ju¿ normalnośæ w zawodzie zawita
Mo¿e lepiej op³acani mniej zmêczeni bêd¹
Niech ta myśl przyświeca gdy pójd¹ z kolêd¹
Mo¿e ktoś zrozumie, jak trudna to praca 
Jak nieadekwatna jest te¿ za ni¹ p³aca
¯e to praca ciê¿ka i odpowiedzialna 
Choæ dla wielu osób jakby niewidzialna 
A¿ zdumienie budzi, mimo tych akcentów
¯e wci¹¿ tak du¿o mamy chêtnych absolwentów
Wszyscy z optymizmem spogl¹daj¹ wprzód
Chc¹ dogl¹daæ zdrowia powierzonych trzód
Lecz przy tej okazji warto wci¹¿ podkreślaæ
Naszego zawodu nie mo¿na przekreślaæ
Bo jesteśmy silni, dobrze wykszta³ceni
Mo¿e czasem prac¹ mocno ju¿ zmêczeni
Wielki w nas potencja³ no i wola pracy
Móg³by o nas pisaæ w tekstach swych Horacy
I tu optymizmu trzeba siaæ wci¹¿ wiele
Byśmy siê wspierali niczym przyjaciele 
Razem zawsze raźniej, moc wielka przybywa
Niech chorób, zagro¿eñ dziêki nam ubywa
Ku radości wszystkich zawód uprawiajmy
Od cierpienia, chorób „braci” uwalniajmy
Niech si³ nie zabraknie do spe³niania marzeñ
Wszak przed nami jeszcze jest bez liku zdarzeñ
W przysz³ym roku wszak¿e, to ju¿ wszyscy wiecie
S³u¿by Weterynaryjnej bêdzie to stulecie
Niech Jubileuszu świ¹teczna oprawa
Pozbawiona blichtru dum¹ nas napawa
Oby dla weterynarii nale¿ny szacunek
Oby tej profesji dobry wizerunek
Nie zosta³ zniszczony przez niekompetencje
I zbyt ma³e środki na chorób prewencje
Obyśmy tak wszyscy razem zaśpiewali 
¯eśmy tej poprawy siê nie spodziewali
¯eby wszyscy mogli, niczym paw z ogonem
Dum¹ siê napawaæ tak¿e poza domem
Lecz o wa¿ne rzeczy trzeba walczyæ razem
Mo¿e dla niektórych bêdzie drogowskazem
Praca nasza w Izbie czêsto bez profitów 
Z naruszeniem pracy codziennych grafików
Aby móc pomagaæ innym i budowaæ nowe
¯eby inni mogli mieæ przepisy gotowe
Mo¿e to naiwne, mo¿e niepotrzebne
¯ycie pokazuje, ¿e jednak chwalebne
Wszyscy b¹dźmy razem, nie tylko od Świêta
Niech ka¿dy z nas z osobna sobie zapamiêta
Warto mieæ przyjació³, grupê bliskich osób
¯eby nie zwariowaæ, to najlepszy sposób
Warto mieæ marzenia, mierzyæ miêdzy gwiazdy
Planowaæ podró¿e, planowaæ wyjazdy
Warto byæ szczêśliwym nie mieæ w sobie z³ości
Świat jest przecie¿ piêkny i pe³en mi³ości

Wojciech Hildebrand

SPOTKANIE 
NOWOROCZNO-KARNAWA£OWE 

KO£A SENIORÓW LEK. WET. DIL-WET.

W dniu 5 lutego 2019r. odby³o siê tradycyjne spo-
tkanie noworoczno-karnawa³owe cz³onków Ko³a Se-
niorów Lekarzy Weterynarii. Przyby³ych na spotkanie 
powita³ w serdecznych s³owach Pan Prezes Rady Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - dr Wojciech 
Hildebrand. Z okazji Nowego Roku z³o¿y³ ¿yczenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogody ducha ze-
branym kole¿ankom i kolegom. Przedstawi³ pokrótce 
program obchodów 100-rocznicy weterynarii na Dol-
nym Śl¹sku w 2019r. Zaapelowa³ do Seniorów, aby 
podzielili siê wspomnieniami z okresu swojej pracy. 
Wspomnienia zostan¹ opublikowane w ramach ob-
chodów rocznicowych. 

Prezes Ko³a Seniorów - lek. wet. Bohdan Wojtal, 
podziêkowa³ kole¿ankom i kolegom za przyjście na 
spotkanie, ¿yczy³ zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w 2019r. Przekaza³ pozdrowienia dla zgromadzonych 
kole¿anek i kolegów od: Honorowego Prezesa Ko³a 
Seniorów dr. Józefa Szyñkarczuka, dyrektora dr. Ka-
zimierza £osieczki oraz kole¿anek i kolegów, którzy 
ze wzglêdu na stan zdrowia lub niezale¿nych od nich 
okoliczności, nie mogli przybyæ na spotkanie, tj. od 
prof. Barbary Tomaszewskiej, dr. Andrzeja Janiszew-
skiego, lekarzy weterynarii: Krystyny Sk³adzieñ, Gizeli 
Umañskiej, Teresy Fronczek, Rudolfa Fronczka, Ewy 
Kierzkowskiej, Mariana Kierzkowskiego, Jana Sprin-
gera, Juliana Szumowskiego. 

Prezes Bohdan Wojtal poinformowa³ o śmierci prof. 
Ryszarda Badury. Zebrani uczcili minut¹ ciszy pamiêæ 
Profesora. 
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Po wzniesieniu toastu lampk¹ szampana za pomyśl-
nośæ w Nowym Roku 2019 zakoñczono czêśæ oficjaln¹. 

Przy ciastkach, kawie i herbacie rozpoczê³y siê trady-
cyjnie rozmowy indywidualne, które si³¹ rzeczy zdomi-
nowane by³y sytuacj¹, jaka zapanowa³a w zawodzie po 
og³oszeniu reporta¿u telewizyjnego o tzw. „le¿akach” 
i warunkach uboju krów w rzeźniach. Kol. dr Zbigniew 
Semka przypomnia³ spotkanie sprzed lat z prof. Ry-
szardem Badur¹, którego jako m³ody lekarz poprosi³ 
o konsultacjê do chorego konia cennego dla w³aściciela. 
Podró¿ do gospodarstwa odleg³ego o kilkanaście kilo-
metrów od lecznicy odbyli motocyklem marki WFM, 
do którego przymocowane by³y torby z narzêdziami 
i lekarstwami. Profesor by³ bardzo ¿yczliwy i pomaga³ 
kolegom pracuj¹cym w tzw. „terenie”. Pomimo ciem-
nych chmur gromadz¹cych siê nad zawodem lekarza 
weterynarii w zwi¹zku z afer¹ tzw. „le¿aków”, spotkanie 
up³ynê³o w mi³ej i serdecznej atmosferze. 

Bardzo dziêkujemy Paniom z Biura Izby - p. Joan-
nie Kwieciñskiej, p. Teresie Rogowskiej i p. Danucie 
Wojewódzkiej - za pomoc i zorganizowanie spotkania, 
uśmiech i ¿yczliwośæ dla Seniorów. 

Prezes Ko³a Seniorów 
lek. wet. Bohdan Wojtal

* * *
HARMONOGRAM 

spotkañ cz³onków Ko³a Seniorów 
Lekarzy Weterynarii w 2019r.

- 4 czerwiec 2019r. 
- 1 październik 2019r. 
- 10 grudzieñ 2019r.

 Prezes Ko³a Seniorów
 lek. wet. Bohdan Wojtal

ZWIEDZANIE SCHRONU 
PRZECIWLOTNICZEGO PODZIEMI 

PLACU SOLNEGO WE WROC£AWIU 
PRZEZ CZ£ONKÓW KO£A SENIORÓW 

LEKARZY WETERYNARII
Prezes Ko³a Seniorów lek. wet. Bohdan Wojtal zor-

ganizowa³ naszym Seniorom i ich rodzinom wycieczkê 
z przewodnikiem w dniu 25 lutego 2019r. do podziemi 
Placu Solnego we Wroc³awiu. Nie wszyscy wiedzieli, ¿e 
pod powierzchni¹ Placu Solnego znajduje siê schron 
przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej. Wejście 
by³o zakryte chodnikiem. Schron ten zaprojektowa³ 
w 1941r. Richard Konwiarz. Budowê schronu roz-
poczêto 10 czerwca 1942r., a ukoñczono 16 lipca 
1943r. Schron posadowiony jest na monolitycznej 
p³ycie fundamentowej grubości 1m. Znajduje siê 6m 
pod ziemi¹. Zewnêtrzne ściany schronu maj¹ grubośæ 
2,4 m. Znajduje siê w nim ponad 100 pomieszczeñ. 
Powierzchnia schronu ma 870m2, ale tylko 223m2 to 
powierzchnia u¿ytkowa. Kryjówkê tworzy³y 3 korytarze, 

kilka pomieszczeñ technicznych i system izb - pomiesz-
czenia to cele 2 metry na 2 metry. W celach by³y usta-
wione po trzy piêtrowe ³ó¿ka. Schron móg³ pomieściæ 
od 300 do blisko 700 osób. Oprócz tego w schronie 
by³y osobne pomieszczenia dla dowódcy warty i war-
towników, pomieszczenia wyposa¿one w kuchniê, 
2 pomieszczenia z punktem pierwszej pomocy, toalety, 
umywalnie dla kobiet i mê¿czyzn, pralnie, 2 komory fil-
tracyjno-wentylacyjne oraz pomieszczenie z agregatem 
pr¹dotwórczym. 

Schron ma wci¹¿ ślady przesz³ości. Zachowane s¹ 
prawdziwe elementy dla schronów przeciwlotniczych 
wojennych - na ścianach napisy i ostrze¿enia w jêzyku 
niemieckim oraz farba fluoroscencyjna (siarczek cynku) 
numeracji izb i nazw pomieszczeñ. Malowano równie¿ 
oście¿nice drzwi, a tak¿e strefy wokó³ lamp i w³¹cz-
ników świat³a, by w przypadku awarii zasilania farba 
fluoroscencyjna jeszcze przez d³u¿sz¹ chwilê emitowa³a 
świat³o, co dawa³o mo¿liwośæ funkcjonowania w obiek-
cie. Ponadto przy konstrukcji schronu stosowano p³yty 
prefabrykowane izolacyjne sufitu, które równie¿ dzisiaj 
siê stosuje w budownictwie. 

W 1945r. podczas oblê¿enia „Festung Breslau” 
w ostatnich miesi¹cach istnienia III Rzeszy, schron pe³-
ni³ funkcjê Lazaretu. Ze schronu, podczas og³aszanych 
w mieście Wroc³aw nalotów, nie ka¿dy móg³ skorzystaæ. 
Musia³a byæ specjalna przepustka wystawiona przez or-
gana policji. Dotyczy³o to równie¿ du¿ych schronów 
we Wroc³awiu. Bez przepustki mo¿na by³o siê schowaæ 
w szczelinach przeciwlotniczych i piwnicach. 

Obecnie ten przeciwlotniczy schron zagospodaro-
wano na Muzeum filmowe, naukowe i historyczne. 
W muzeum filmowym w gablotach jest wystawa 100 
eksponatów strojów i rekwizytów, oryginalnych strojów 
pochodz¹cych z holywoodzkich i polskich produkcji 
filmowych. Jest to piêkna ekspozycja kostiumów i re-
kwizytów filmowych. Kostiumy i rekwizyty w pomiesz-
czeniach muzealnych umieszczone s¹ w specjalnych 
podświetlanych gablotach. Wystawa sk³ada siê ze 100 
eksponatów. Pani Przewodnik przybli¿y³a nam kawa³ek 
historii świata filmowego, naukowego i historii II wojny 
światowej. Na samym wejściu do Muzeum filmowego 
wita nas oryginalna sukienka Evy Green, w której aktor-
ka wyst¹pi³a w filmie Casino Royal, maska samochodu 
Astona Martina, którym jeździ³ James Bond w filmie 
Śmieræ nadejdzie jutro. 

Ponadto w innych gablotach Muzeum ogl¹daliśmy: 
g³owê Ksenomorfa z Obcego, broñ z Obcego, robota 
z Ja Robot, zbrojê genera³a Maximusa z filmu Gladiator, 
kostium Neo z Matrixa, dziób i ³apy Pingwina z Powrotu 
Batmana - gra³ Danny De Vito, popiersie-maska Hel-
lboya, kostium Juggernauty z X-mena, broñ z Casino 
Royal, kawa³ki sierści ewoka z Gwiezdnych wojen, 
g³owa paj¹ka Aragoga z Harego Potera, broñ Majów 
z  Apocalypto, kostium Komodora z filmu Piraci z Ka-
raibów, Kostium kosmonauty Matta Damona z Mar-
sjanina z lusterkiem przypiêtym do rêki kosmonauty, 
by móg³ zobaczyæ parametry na swoim kostiumie, listy 
z Hogwartu, czyli szko³y do której uczêszcza³ m³ody 
czarodziej, strój Toma Cruise’a z Walkirii, mundur 
Brada Pitta z Bêkartów Wojny Quentina Tarantino, 



53Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 1 (113), 2019

fragment oryginalnego modelu statku Gwiazda śmierci 
z filmu Star Wars IV: Nowa Nadzieja, story z £owcy 
androidów, ubiór rzymskiego legionisty - w którym za-
gra³ Russell Crowe w Gladiatorze, kamizelka i kapelusz 
z filmu The Prestige, d¿insowa kamizelka marki Levis 
nale¿¹ca do Pana Kleksa, tarcza króla Filipa z Robin 
Hooda Ridleya Scota, miecz trojañskiego ¿o³nierza 
z Troi Volfganga Petersona, kaseta i dyktafon z Pi³y, 
Insygnia z Faraona, pulower Hugh Jackmana z filmu 
Prestige, kostium Urlicha Jungingena z Krzy¿aków, ko-
stium Piotra Fronczewskiego z Akademii Pana Kleksa, 
kostium z filmu Grand Buda pest Hotel - zastosowano 
w nim guziki od polskiego munduru wojskowego, strza³y 
z produkcji Braveheart Mela Gibsona. 

Fascynuj¹cym eksponatem w dziale naukowym, któ-
ry przybli¿a dzia³anie optyki czyli iluzji optycznej s¹: 
niekoñcz¹ca siê studnia bez dna, lewituj¹ce lustro, gdzie 
mo¿na przegl¹daj¹c siê zamieniæ siê w Supermana. 
W innym pomieszczeniu znajduje siê Cewka Tesli - dziê-
ki niej odkrywamy tajemnicê „burzliwych dźwiêków” 
i dowiadujemy siê w jaki sposób powstawa³y uderzenia 
pioruna w Harym Poterze i znikaj¹cy Krasnal - ciekawa 
zagadka. Zjawisko iluzji - generator Van Graaffa. 

W dziale historycznym na suficie jednego z pomiesz-
czeñ w rogu znajduje siê rysunek, który przedstawia 
kobietê. Obok ktoś napisa³ imiê „Hilde”. Prawdopo-
dobnie sta³o tam ³ó¿ko piêtrowe, ¿o³nierz le¿¹c na nim 
namalowa³ swoj¹ ukochan¹. Obrazek pokazuje, ¿e tê-
skni³. Ponadto s¹ ekspozycje, gdzie w pomieszczeniu 
le¿y manekin - ranny ¿o³nierz niemiecki, a przy nim 
czuwaj¹ca sanitariuszka; w nastêpnym kolejny mane-
kin - ¿o³nierz niemiecki obs³uguj¹cy radiostacjê, a dalej 
ludnośæ cywilna w ubraniach z tamtych czasów, prze-
bywaj¹ca w schronie przeciwlotniczym. W tym schronie 
przebywa³ równie¿ gauleiter Karl Hanke, który dowodzi³ 
obron¹ Wroc³awia do 6 maja 1945r. Zwiedzaj¹c dalsze 
czêści schronu na ścianach korytarza napotykamy ga-
leriê oryginalnych rysunków Henryka Sawki. Rysunki 
s¹ prześmiewcze i satyryczne. Coś dla ducha po d³ugim 
zwiedzaniu. Niektóre stroje, rekwizyty oraz rysunki Hen-
ryka Sawki mo¿na by³o kupiæ. 

Nie daliśmy ju¿ rady zwiedziæ pomieszczenia wyt³u-
mionego, w którym mo¿na by³o postrzelaæ ślepymi 
nabojami z broni u¿ytej w Szeregowcu Ryanie, Heli-
kopterze w ogniu, Mieście 44, Kompanii Braci oraz 
pomieszczenia laboratorium iluzji - pokaz Szalonego 
Naukowca (eksperymentów chemicznych), w którym 
powstaje suchy deszcz, sztuczna mg³a itd. Te atrakcje 
by³y dodatkowo p³atne. 

Podziemie Placu Solnego jest piêknie zagospodaro-
wane poprzez ciekaw¹ kolekcjê - wystawê kostiumów 
i artefaktów superprodukcji po³¹czonej z czêści¹ nauko-
wo-iluzjonistyczno-historyczn¹. Dziêki pani przewodnik, 
która nas oprowadza³a po schronie w podziemiach Placu 
Solnego jesteśmy bogatsi o czêśæ wiedzy z historii fil-
mowo-iluzjonistyczno-historycznej. Byliśmy zachwyceni 
i cieszymy siê, ¿e tak¹ galeriê - Movie Gate (w podzie-
miach Placu Solnego) posiada nasze miasto Wroc³aw.

lek. wet. Leokadia Wojtal
 Wiceprezes Ko³a Seniorów

X JUBILEUSZOWY BAL 
LEKARZA WETERYNARII

Ju¿ po raz dziesi¹ty Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-We-
terynaryjna by³a organizatorem Karnawa³owego Balu 
Lekarza Weterynarii. Dla wielu jest to ju¿ tradycja. 
Tym razem bal odby³ siê w ostatni weekend Karnawa³u 
1 marca 2019 roku, w sali bankietowej wytwornego 
Hotelu Haston we Wroc³awiu. Jak co roku przybyli 
lekarze weterynarii wraz z cz³onkami rodzin, znajomy-
mi, sympatykami, zape³niaj¹c do ostatniego miejsca 
salê dla 130 osób z wykwitnie zastawionymi sto³ami 
z obs³ug¹ niewidocznie ale stale uzupe³niaj¹c¹ smako-
wite posi³ki i napoje, tudzie¿ bezszelestnie zabieraj¹c¹ 
sztuæce i talerze zastêpuj¹c je czystymi. 
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Po oficjalnym otwarciu balu i przywitaniu gości przez 
Prezesa Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej Wojciecha Hildebranda, który miêdzy innymi 
podziêkowa³ koledze p³k. lek. wet. Dariuszowi Jackow-
skiemu za perfekcyjn¹ organizacjê balu (jak co roku) 
wyst¹pi³ zespó³ Karpeta Jazz Brothers który przeniós³ 
wszystkich w świat swinguj¹cego jazzu lat powojen-
nych. W drugiej czêści koncertu muzyka ponios³a ba-
lowiczów, którzy zachêceni przez muzyków tañczyli 
w rytmach „Fly me to the moon” i tym podobnych 
standardów. 

Po koncercie zespo³u jazzowego resztê wieczoru 
wype³ni³a muzyka taneczna Konarski&Band. Oczy-
wiście nie mog³o zabrakn¹æ tradycyjnego wspólnego 
śpiewania „Nakazanej Piosenki weterynaryjnej”, której 
ma³o kto nie zna. 

Wszyscy bawili siê wybornie, a dodatkowo mogli 
wesprzeæ Fundacjê „Pro Medici Veterinarii”, gdy¿ 
z ka¿dego biletu przewidziano odpis na tê fundacjê, co 
nie przeszkodzi³o wielu osobom dokonaæ dodatkowych 
wp³at ni¿ rzeczony odpis. To piêkny gest. 

Wszyscy licz¹ na kolejne bale w przysz³ych latach.
Wojciech Hildebrand 

XII MISTRZOSTWA POLSKI 
LEKARZY WETERYNARII 

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 
Zieleniec 2.03.2019r.

W pierwszy weekend marca 2019r. w Zieleñcu na 
Dolnym Śl¹sku odby³y siê ju¿ po raz dwunasty Mi-
strzostwa Polski lekarzy Weterynarii w Narciarstwie 
Alpejskim. Zawody by³y organizowane przez Dolno-
śl¹ska Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹ i Ma³opolsk¹ Izbê 
Lekarsko-Weterynaryjn¹ przy wsparciu Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Zieleniec przy swoim wysokogórskim, wrêcz al-
pejskim klimacie, gwarantuje śnieg do koñca marca 
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niezale¿nie do pogody na nizinach, czy nawet w innych 
czêściach pogórza czy gór. Warto nadmieniæ, ¿e przed 
II wojn¹ Światow¹, Zieleniec, bêd¹cy w ówczesnych 
granicach Niemiec, by³ zimowym ośrodkiem przygoto-
wañ sportowych niemieckiej kadry olimpijskiej. 

2 marca 2019r. w ośrodku narciarskim Mieszko 
w Zieleñcu na starcie zg³osi³o siê 41 zawodników: 
6 w kategorii junior, 7 w kategorii kobiet i 28 w kate-
gorii mê¿czyzn. Zawodnikom towarzyszy³a rzesza kibi-
ców. Wśród zawodników znalaz³ siê Prezes Rady Kra-
jowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek £ukaszewicz 
oraz Prezesi Izb: Lubuskiej, Warszawskiej, Opolskiej, 
Podkarpackiej, Ma³opolskiej i Dolnośl¹skiej. Konkuren-
cj¹ by³ slalom gigant ustawiony przez Szko³ê Narciar-
sk¹ Mieszko z Zieleñca, a sêdzi¹ g³ównym zawodów 
by³ Artur Tucholski z tej¿e szko³y. Klasyfikowano dwa 
przejazdy, a o zwyciêstwie decydowa³a suma czasów. 

Najlepszym zawodnikiem w Kategorii junior zosta³ 
Pawe³ Lewandowski. Tytu³ Mistrza Polski Lekarzy 
Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim w kategorii 
kobiet zdoby³a Agata Grzelak, drugie miejsce zajê³a 
Julia Jurkaniec, trzecie Agnieszka Tobiasz. W kategorii 
mê¿czyzn pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej 
zaj¹³ Adam Opalski, drugie Maciej Witkowski, trzecie 
Krzysztof Pilch. Zgodnie z regulaminem zastosowano 
podzia³ na grupy wiekowe w kategorii junior i mê¿-

czyzn. W kategorii juniorów do lat 7 pierwsze miejsce 
zaj¹³ Wojciech Pankiewicz, w kategorii juniorów 13-15 
lat najlepszy Wiktor Bernacki, a w kategorii 17-18 lat 
Pawe³ Lewandowski. Wśród mê¿czyzn w kategorii do 
40 lat najlepszy okaza³ siê £ukasz Pankiewicz, w kate-
gorii 41-55 lat najlepszy by³ Adam Opalski, w kategorii 
56-65 lat najszybciej zjecha³ Dariusz Drezner, zaś w ka-
tegorii powy¿ej 65 lat wygra³ Jerzy Borowiec. W nie-
oficjalnej kategorii Prezesów wygra³a Dorota Suchecka 
(Prezes Rady Izby Lubuskiej) w kategorii kobiet i Lech 
Pankiewicz (Prezes Ma³opolskiej Izby lekarsko-Wetery-
naryjnej) w kategorii mê¿czyzn. Mimo, a mo¿e dlatego 
w³aśnie, ¿e wszyscy zawodnicy byli ubezpieczeni na 
czas zawodów nikomu nic siê nie sta³o. 

Po zawodach wszyscy mogli jeszcze rozprê¿yæ siê 
je¿d¿¹c po stokach ca³ego Zieleñca, a wieczorem ofi-
cjalnie og³oszono wyniki. Puchary wrêcza³ Prezes Rady 
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek £uka-
szewicz w asyście sêdziego g³ównego zawodów Artura 
Tucholskiego oraz organizatorów: Roberta Karczmar-
czyka, Wojciecha Hildebranda i Lecha Pankiewicza. 
Po wrêczeniu nagród na wszystkich czeka³a uroczysta 
kolacja i biesiadowanie do godzin nocnych. 

Nie mo¿na zapomnieæ o wsparciu jakie uzyskaliśmy 
od sponsora strategicznego, którym od pocz¹tku jest 
Hurtownia Leków Weterynaryjnych Bayleg z Ziemnic 
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ko³o Legnicy oraz pozosta³ych sponsorów takich jak: 
Zoetis, Scanvet, Allianz.

Bardzo dziêkujemy sponsorom, zawodnikom gra-
tulujemy, a wszystkich zapraszamy na kolejn¹ edycjê 
Mistrzostw w przysz³ym roku. 

Do zobaczenia!
W.Hildebrand, R.Karczmarczyk, L.Pankiewicz

Problemy
spo³eczno-
zawodowe

r.pr. dr Anna Zalesiñska
Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

INTERPRETACJE ZAPISÓW KODEKSU 
ETYKI LEKARZA WETERYNARII (tezy)
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-we-
terynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1479 ze zm.) 
okrêgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej pro-
wadzi postêpowanie w sprawach odpowiedzialności 
zawodowej lekarzy weterynarii. Natomiast zgodnie art. 
45 przywo³anej ustawy cz³onkowie samorz¹du podle-
gaj¹ odpowiedzialności zawodowej przed s¹dami le-
karsko-weterynaryjnymi za postêpowanie sprzeczne 
z zasadami etyki i deontologii weterynaryjnej oraz za 
naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu leka-
rza weterynarii. Zasady etyki natomiast sprecyzowane 
zosta³y w Kodeksie Etyki Lekarza Weterynarii (dalej 
„Kodeks”). W ramach wyst¹pienia poruszone zosta-
n¹ zagadnienia problemowe zwi¹zane z interpretacj¹ 
zapisów Kodeksu.

Kodeks, jako element prawa samorz¹dowego, pre-
cyzuje jakie obowi¹zki stoj¹ przed lekarzem weteryna-
rii jako cz³onkiem samorz¹du zawodowego. Nie bez 
znaczenia jest w tym zakresie fakt, ¿e ustawodawca 
uzna³, ¿e zawód lekarza weterynarii nale¿y do za-
wodów zaufania publicznego (w tym miejscu nale¿y 
przywo³aæ treśæ art. 2 Kodeksu, który jednoznacznie 
wskazujê, ¿e lekarza weterynarii, wykonuj¹cego za-
wód zaufania publicznego, obowi¹zuj¹ zasady etyki 
i deontologii oraz dobrych obyczajów) i st¹d standardy 
obowi¹zuj¹ce przedstawicieli tego samorz¹du bazuj¹ na 
określonych normach etycznych. Gwarantem nieza-
le¿ności samorz¹dów zawodowych zawodów zaufania 
publicznego jest art. 17 Konstytucji RP, który ograni-
cza mo¿liwośæ ich tworzenia (przepis ten stanowi, ¿e 
wy³¹cznie „w drodze ustawy mo¿na tworzyæ samo-

rz¹dy zawodowe, reprezentuj¹ce osoby wykonuj¹ce 
zawody zaufania publicznego i sprawuj¹ce pieczê nad 
nale¿ytym wykonywaniem tych zawodów w granicach 
interesu publicznego i dla jego ochrony”). Konstytu-
cja wymaga obdarzenia szczególnym statusem osoby 
wykonuj¹ce pewien zawód, ale jednocześnie wymaga, 
aby regulacja prawna sposobu jego wykonywania po-
twierdza³a i instytucjonalizowa³a zaufanie do nich, jako 
konieczny element tego wykonywania, czyli czyni³a 
owo zaufanie „publicznym”, obiektywnie istniej¹cym, 
a nie bêd¹cym jedynie rezultatem kontraktu miêdzy 
wykonuj¹cym zawód a korzystaj¹cym z jego us³ug. 
„W ocenie Trybuna³u zawody zaufania publicznego 
wymagaj¹ szczególnej ochrony odbiorców świadczo-
nych w ich ramach us³ug” (tak Trybuna³ Konstytucyjny 
w wyroku z 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt K 6/06). 
Szczególnym wyrazem takiego podejścia jest praktyka 
(znajduj¹ca czêsto oparcie ustawowe) uchwalania roz-
maitych „kodeksów etyki zawodowej”, ustanawiaj¹cych 
deontologiczne wymogi wykonywania tych zawodów. 
Jednak, jak wskazuje praktyka, nie zawsze sposób 
interpretacji Kodeksu pozostaje jednolity. Zdarza siê 
równie¿ tak, ¿e regulacje te nie przystaj¹ do dynamicz-
nie zmieniaj¹cej siê rzeczywistości. Normom o takim 
stopniu ogólności czasami trudno sprostaæ wyzwaniom 
jakie stawia przed nimi świat wspó³czesny.

Pewnym wyznacznikiem wyk³adni przepisów Kodek-
su jest ju¿ art. 1, który stanowi, ¿e powo³aniem lekarza 
weterynarii jest dba³ośæ o zdrowie zwierz¹t oraz wete-
rynaryjna ochrona zdrowia publicznego i środowiska. 
Celem nadrzêdnym wszystkich jego dzia³añ jest zawsze 
dobro cz³owieka w myśl dewizy: „Sanitas animalium 
pro salute homini”. W³aśnie dewiza ta bêdzie swoistym 
wyznacznikiem dla dalszych rozwa¿añ w przedmiocie 
wyk³adni zapisów Kodeksu.

Sam Kodeks wyró¿nia g³ówne obszary tematyczne 
(po czêści ogólnej maj¹cej charakter pewnego rodzaju 
wytycznych kierunkowych, co do sposobu interpre-
tacji), tj.: zasady postêpowania lekarza weterynarii 
wobec zwierz¹t, ich w³aścicieli i opiekunów, rola leka-
rza weterynarii w ochronie zdrowia publicznego oraz 
ochronie środowiska i praw zwierz¹t, doświadczenia 
na zwierzêtach oraz stosunki wzajemne miêdzy leka-
rzami weterynarii. W ramach wyst¹pienia na Konfe-
rencji omówione zosta³y w szczególności te przepisy, 
które staj¹ siê podstaw¹ dla wszczêcia postêpowañ 
dyscyplinarnych (w szczególności w zakresie subsumcji 
stanu faktycznego). Ponadto wskazane zostan¹ nowe 
wyzwania jakie stoj¹ przed samorz¹dami zawodowymi 
w zakresie zasad Kodeksu, w tym zakres dopuszczalnej 
reklamy, doświadczeñ na zwierzêtach i przeszczepów, 
ocena zasad etyki w kontekście aktywności pozaza-
wodowej (np. w przypadku wykroczeñ lub deliktów 
cywilnoprawnych i w zakresie prawa rodzinnego). 
Z uwagi na zmieniaj¹ce siê otoczenie spo³eczno-go-
spodarcze zasadnym wydaje siê dokonanie rewizji 
dotychczasowych zapisów Kodeksu Etyki z udzia³em 
jednak g³ównych interesariuszy zmian - lekarzy we-
terynarii. Ocena ta mog³aby nast¹piæ w drodze tzw. 
konsultacji spo³ecznej lub w formie swoistego dialogu 
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z przedstawicielami środowiska. Weryfikacja tych re-
gulacji nast¹piæ powinna na dwóch p³aszczyznach, tj. 
z perspektywy prowadzonych postêpowañ dyscyplinar-
nych przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej 
w zakresie tych regulacji, które byæ mo¿e w praktyce 
stosowania budz¹ w¹tpliwości oraz z uwzglêdnieniem 
zmian, w szczególności w zakresie prowadzenia dzia³al-
ności gospodarczej, które nast¹pi³y w drugiej dekadzie 
XXI wieku. 

W szczególności na pierwszy plan wysuwa siê kwe-
stia reklamy. Zgodnie z przepisami lekarz weterynarii 
nie u¿ywa i nie zezwala na u¿ywanie swojego nazwi-
ska i tytu³u zawodowego do reklamowania towarów 
i us³ug (art. 7 k.e.). Zak³ad leczniczy dla zwierz¹t mo¿e 
podawaæ do wiadomości publicznej informacje o za-
kresie i rodzajach świadczonych us³ug weterynaryjnych, 
godzinach otwarcia zak³adu leczniczego dla zwierz¹t 
oraz adresie zak³adu leczniczego dla zwierz¹t. Forma 
i treśæ tych informacji nie mog¹ nosiæ cech reklamy 
(art. 29 z.l.z.u.). Kluczowe jest odró¿nienie informacji 
o udzielanych świadczeniach od ich reklamowania. Za 
dopuszczalne nale¿y uznaæ np. informowanie o swo-
jej dzia³alności naukowej, komentowanie aktualnych 
z punktu widzenia danej bran¿y tematów i zagadnieñ, 
czy prowadzenie strony internetowej b¹dź profilu temu 
poświêconemu. W teorii wydaje siê ³atwe, ale w prakty-
ce ju¿ pojawiaj¹ sie w¹tpliwości, np. czy sms z przypo-
mnieniem o szczepieniu jest reklam¹? czy umieszczenie 
filmu na profilu spo³ecznościowym z wykonanego za-
biegu nie narazi na odpowiedzialnośæ dyscyplinarn¹? 
czy lekarz weterynarii mo¿e wystêpowaæ w reklamie 
niezwi¹zanej z wykonywanym zawodem? Z uwagi na 
dynamizuj¹cy siê rynek us³ug lekarsko-weterynaryjnych 
wydaje siê, ¿e nale¿a³oby rozwa¿yæ dopuszczenie re-
klamy w pewnych ramach. Przyk³adowo Kodeks Etyki 
Radcy Prawnego umo¿liwia umieszczanie informacji 
o zasadach kszta³towania wynagrodzenia (w tym jego 
formy lub wysokośæ), o referencjach, rekomendacjach, 
rodzajach prowadzonych spraw, transakcji lub proce-
sów oraz wynikach finansowych kancelarii, a tak¿e 
wszystkich innych, które mog¹ zostaæ uznane za przy-
datne w tworzeniu, utrzymaniu, poszerzaniu zaufania 
i dobrej relacji z klientem, a tak¿e pozytywnego wi-
zerunku radcy prawnego, obejmuj¹ce w szczególno-
ści informowanie o misji, strategii i profilu dzia³ania 
kancelarii, zasadach wspó³pracy z klientem, zasadach 
i trybie sk³adania skarg lub reklamacji, udogodnieniach 
dla klienta. Inn¹ kwesti¹, która wymaga³aby doprecy-
zowania jest status technika weterynarii. Obecnie ist-
niej¹ trzy akty prawne dotycz¹ce wykonywania zawodu 
przez osoby posiadaj¹ce tytu³ technika weterynarii. 
W praktyce pojawiaj¹ siê pytania, jakie konkretnie 
czynności mo¿e wykonywaæ technik i jak lekarz wete-
rynarii mo¿e realizowaæ nadzór nad jego czynnościami. 
Wa¿k¹ kwesti¹ pozostaj¹ równie¿ standardy postêpo-
wania przy świadczeniu us³ug weterynaryjnych. Jest 
to szczególnie istotne przy ocenie czy w konkretnym 
przypadku dosz³o do b³êdu w sztuce lekarskiej. Takich 
przyk³adów w praktyce lekarza weterynarii jest wiêcej. 
St¹d wśród wniosków z Konferencji obok konieczno-

ści rewizji przepisów Kodeksu Etyki, czy konieczności 
zapewnienia kszta³cenia ustawicznego dla cz³onków 
samorz¹du, pojawi³ siê równie¿ pomys³, by stworzyæ 
komentarz do zasad etyki pisany przez praktyków i dla 
praktyków. Postulaty te niew¹tpliwie adresowane s¹ 
wobec samorz¹du. Byæ mo¿e kolejna planowana na 
rok 2019 Konferencja bêdzie nastêpnym krokiem, by 
uczyniæ zasady etyki bli¿sze i ³atwiejsze do rozumienia 
i stosowania dla cz³onków samorz¹du lekarsko-wete-
rynaryjnego.

Z Konferencji Naukowej „Etyka Zawodowa 
Lekarza Weterynarii - Perspektywa Zmian”, 
Wroc³aw, dnia 17 listopada 2018r.

KODEKS ETYKI 
LEKARZA WETERYNARII

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna informu-
je, ¿e zgodnie z uchwa³¹ Krajowego Zjazdu Le-

karzy Weterynarii rozpoczê³a prace nad nowelizacj¹ 
Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.

Prosimy kole¿anki i kolegów o zg³aszanie propo-
zycji zmian lub nowych zapisów w Kodeksie wraz 
z uzasadnieniem na adres e-mail: 

vetpol@vetpol.org.pl

Pawe³ Pasieka
SGGW w Warszawie

METODY OCENY JAKOŚCI ¯YCIA 
ZWIERZ¥T PRZEWLEKLE CHORYCH 

I WSKAZANIA DO EUTANAZJI
Bez wzglêdu na to jak d³ugo staralibyśmy siê opóźniæ 

przebieg rozwoju choroby przewlek³ej, a tak¿e procesy 
starzenia, nadchodzi moment, w którym leczenie stajê 
siê coraz mniej skuteczne i pojawia siê koniecznośæ 
podjêcia decyzji o eutanazji zwierzêcia. Lekarze we-
terynarii maj¹c na uwadze przede wszystkim sposoby 
leczenia i diagnozowania stanu zdrowia zwierzêcia nie 
powinni zapominaæ, ¿e opieka nad przewlekle chorym 
zwierzêciem stawia przed opiekunami czworakiego 
rodzaju wyzwania. Po pierwsze, wi¹¿e siê ona zwykle 
ze zwiêkszeniem czasu, jaki musz¹ mu poświêciæ. Opie-
ka nad przewlekle chorym, umieraj¹cym lub starym 
zwierzêciem jest zwykle o wiele bardziej czasoch³onna 
ni¿ wiêkszośæ ludzi sk³onna jest przyznawaæ. Opieku-
nowie musz¹ zarezerwowaæ wiêcej czasu dla zwierzê-
cia, byæ z nim w domu, podawaæ mu leki, odbywaæ 
czêstsze wizyty w gabinecie weterynaryjnym lub te¿ 
zmuszeni s¹ poszukaæ osób, które pomog¹ im w tych 
czynnościach. Wiele osób nie poświêca wystarczaj¹co 
du¿o czasu zdrowemu zwierzêciu w taki sposób, by 
mog³o realizowaæ swe potrzeby. W przypadku prze-
wlekle chorych, terminalnych zwierz¹t wymagania 



59Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 1 (113), 2019

czasowe rosn¹ po wielokroæ. Po drugie, d³ugotrwa³a 
opieka jest trudnym i wymagaj¹cym pod wzglêdem 
emocjonalnym zadaniem. Stres spowodowany opie-
k¹ nad chorym zwierzêciem i pogarszaniem siê jego 
stanu zdrowia mo¿e spowodowaæ, i¿ opiekun stanie 
siê w kontaktach z lekarzem weterynarii nieuprzejmy, 
rozdra¿niony, a nawet z³ośliwy. Trzeba wzi¹æ równie¿ 
pod uwagê, ¿e opiekunowie mog¹ zmagaæ siê w tym 
samym czasie z ró¿nego rodzaju innymi problemami 
(choroba innych cz³onków rodziny, k³opoty z dzieæmi 
lub k³opoty finansowe, rozwód, itd.), które dodatkowo 
obci¹¿aj¹ ich pod wzglêdem psychicznym. Wszystko 
to lekarz weterynarii powinien braæ pod uwagê, ale 
nie po to, by - rzecz jasna anga¿owaæ siê w rozwi¹-
zywanie tych spraw - lecz by rozumieæ okoliczności 
i w ich ramach zalecaæ najskuteczniejsze sposoby po-
stêpowania ze zwierzêciem. Po trzecie, d³ugotrwa³a 
choroba i procesy starzenia mog¹ poci¹gaæ za sob¹ 
zwiêkszenie problemów natury fizycznej zwierzêcia. 
Bardzo czêsto pojawia siê obni¿ona sprawnośæ rucho-
wa i problemy fizjologiczne. Zw³aszcza w przypadku 
psów du¿ych ras problemy ruchowe mog¹ sprawiæ, ¿e 
wielu opiekunów bêdzie mia³o trudności z ich przeno-
szeniem i transportowaniem. Mieszkanie mo¿e okazaæ 
siê równie¿ nieprzystosowane do nowych warunków 
¿ycia zwierzêcia maj¹cego określone dolegliwości. Po 
czwarte, dla klientów d³ugotrwa³e leczenie wi¹¿e siê ze 
wzrostem kosztów finansowych. Doświadczenie wielu 
lekarzy weterynarii wskazuje, ¿e dla licznej grupy osób 
koszty wizyt i leczenia stanowi¹ powa¿ny problem. Gdy 
choroba jest przewlek³a, gdy dolegliwości zwierzêcia 
narastaj¹ i potrzebne s¹ kolejne zabiegi i lekarstwa, 
rosn¹ wymagania finansowe. Czynnik ten jest przez 
wielu klientów akceptowany pod warunkiem, ¿e po-
ziom opieki jest satysfakcjonuj¹cy, a przynajmniej udaje 
siê kontrolowaæ ból i cierpienie zwierzêcia. 

Lekarz weterynarii w wyborze sposobów leczenia 
zwierzêcia, jego zakresu oraz decyzji o eutanazji musi 
braæ pod uwagê wymagania klienta, lecz nie oznacza 
to, ¿e mo¿e nie liczyæ siê z potrzebami zwierzêcia. 
Przede wszystkim powinien wiêc staraæ siê, by w jak 
najlepszy sposób uśmierzyæ lub usun¹æ ból i dolegli-
wości zwierzêcia, utrzymaæ jego wagê na najlepszym 
poziomie, opóźniæ rozwój śmiertelnej lub przewlek³ej 
choroby, pamiêtaj¹c zarazem o ograniczeniach finan-
sowych opiekunów.

Wa¿ne jest, by lekarz weterynarii poinformowa³ 
klienta o tym, z jak¹ chorob¹ zmaga siê ich zwierzê 
i jakie towarzysz¹ jej dolegliwości. Wprawdzie nie 
mo¿na dok³adnie przewidzieæ przysz³ości, lecz wyko-
rzystuj¹c wiedzê i doświadczenie lekarz weterynarii 
powinien porozmawiaæ z opiekunem o tym, jaki jest 
najczêstszy przebieg tej choroby oraz jakie s¹ rokowa-
nia i perspektywa ¿ycia. Nale¿y wyjaśniæ, jak wygl¹daæ 
bêdzie zgon zwierzêcia, jeśli zosta³oby ono pozbawione 
opieki i pomocy. Odbycie rzeczowej rozmowy na te-
mat śmierci zwierzêcia stanowi istotny element opieki 
terminalnej. Wa¿ne jest by lekarz weterynarii pomóg³ 
opiekunowi zrozumieæ, z jak¹ choroba zmaga siê jego 
zwierzê. Poinformowanie opiekuna na temat stanu 

zdrowia i rokowañ zwierzêcia daje mu mo¿liwośæ pod-
jêcia rzeczowej decyzji o tym, co uwa¿a on za najlepsze 
dla swego zwierzêcia, w której lekarz weterynarii ma 
tak¿e swój wa¿ny udzia³.

Przed³u¿anie ¿ycia zwierzêcia ma sens dopóty, 
dopóki mo¿emy skutecznie usuwaæ trapi¹cy go ból 
i dolegliwości. Decyzja o tym kiedy nale¿y zakoñczyæ 
¿ycie zwierzêcia powinna byæ poprzedzona rozmow¹ 
na temat postêpów choroby oraz określeniem mo-
mentu, co do którego opiekun i lekarz bêd¹ zgodni, 
¿e oznacza on koniec dobrego ¿ycia dla zwierzêcia. 
W tej sytuacji kluczowe jest określenie poziomu jakości 
¿ycia, a wiêc miary, poni¿ej której nale¿y rozwa¿yæ 
decyzjê o eutanazji zwierzêcia. Klienci obawiaj¹ siê 
w tym zakresie niewiedzy, która mo¿e spowodowaæ 
podjêcie moralnie nies³usznej decyzji zarówno o konty-
nuacji, lub eutanazji zwierzêcia. Dlatego te¿ najczêściej 
zadawanym pytaniem jest: „Sk¹d bêdê wiedzia³(a), ¿e 
to jest ju¿ ten moment?”. Pytanie to jest emocjonal-
nie trudne, a odpowiedzi nie mog¹ ograniczyæ siê do 
stwierdzenia typu: „kiedy zwierzê przestanie jeśæ” lub 
„w pewnym momencie bêdziesz to wiedzia³(a)”. Ka¿da 
choroba powoduje, ¿e organizm zwierzêcia musi zma-
gaæ siê z określonymi wyzwaniami, bólem, cierpieniem 
i dyskomfortem i wa¿ne jest, by móc w sposób naj-
bardziej obiektywny określiæ miarê nieakceptowanego 
poziomu ¿ycia.

Niektórzy opiekunowie gotowi s¹ leczyæ zwierzê do-
póty nie zostan¹ wykorzystane wszelkie mo¿liwości. 
Postawa ta, jakkolwiek szlachetna, nie jest moralnie 
obojêtna, gdy¿ stawk¹ jest cierpienie i dyskomfort zwie-
rzêcia. Lekarz weterynarii nie mo¿e pozostaæ ślepym 
wykonawc¹ woli klientów. Przypada mu równie¿ rola 
adwokata zwierzêcia i jeśli podejmowane próby lecze-
nia nie przynosz¹ zamierzonych efektów, pogarsza 
siê zaś jakośæ ¿ycia zwierzêcia, to lekarz weterynarii 
powinien wyraźnie poinformowaæ opiekunów o ne-
gatywnych konsekwencjach podejmowanych dzia³añ. 
Inni klienci przyjmuj¹ bardziej umiarkowane stanowi-
sko i zgadzaj¹ siê leczyæ zwierzê tak d³ugo, jak mo¿e 
ono zachowaæ dobr¹ kondycjê. W obu tych przypad-
kach wa¿n¹ rolê odgrywa mo¿liwośæ przeprowadzenia 
obiektywnej oceny jakości ¿ycia zwierzêcia. Ludzie naj-
czêściej zgadzaj¹ siê w jednej sprawie, a mianowicie, 
nie chc¹, ¿eby zwierzê cierpia³o. Jednak¿e problem 
polega na tym, ¿e ró¿nimy siê w ocenach co do tego 
kiedy i jak bardzo zwierzê cierpi i czy dany stan powo-
duje powa¿ny dyskomfort. 

W tego typu sytuacjach pomocne jest posiadanie 
obiektywnych (b¹dź quasi-obiektywnych) kryteriów 
określaj¹cych jakośæ ¿ycia zwierzêcia. Mo¿emy wy-
ró¿niæ nastêpuj¹ce trzy zasadnicze elementy sk³adaj¹ce 
siê na ocenê jakości ¿ycia: stan zdrowia zwierzêcia 
i odczuwane przezeñ dolegliwości, jego zachowanie, 
a tak¿e mo¿liwości, potrzeby i przekonania opiekunów. 
Podstawowa metoda stosowana przez lekarzy wetery-
narii do oceny stanu zdrowia i zachowania zwierzêcia 
polega na wziêciu pod uwagê takich elementów, jak: 
sprawnośæ ruchowa, apetyt, ból, w³aściwe wypró¿-
nianie. 
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Mo¿emy wyró¿niæ, za Mary Gardner, jeszcze trzy 
inne podstawowe metody oceny jakości ¿ycia3. Pierw-
sza skala opiera siê na „zasadzie piêciu ulubionych rze-
czy”. W ocenie mo¿na wzi¹æ pod uwagê takie rzeczy, 
jak jedzenie, wychodzenie na spacer, zabawa, utrzy-
mywanie kontaktów z domownikami. Zgodnie z tym 
podejściem przyjmuje siê, ¿e kiedy zwierzê nie jest ju¿ 
w stanie wykonywaæ co najmniej trzech spośród piêciu 
ulubionych rzeczy, jest to powa¿ny sygna³ ostrzegawczy 
informuj¹cy o z³ej kondycji, w jakiej siê ono znajduje. 
Jak przekonuje Gardner jedn¹ z wad tego podejścia jest 
to, ¿e zwierzê mo¿e wci¹¿ wykonywaæ wszystkie piêæ 
ulubionych rzeczy, lecz jego jakośæ ¿ycia wcale nie musi 
byæ dobra. Mo¿e ono na przyk³ad wci¹¿ w pewnych 
sytuacjach „mobilizowaæ siê”, by reagowaæ, jeśæ, bawiæ 
siê, lecz poza nimi wykazywaæ niepokój i nerwowo krê-
ciæ siê lub wpatrywaæ siê niemo doprowadzaj¹c siê do 
stan fizycznego wyczerpania. W przypadku tej metody 
Gardner zaleca tak¿e wziêcie pod uwagê „sytuacji/
rzeczy, których zwierzê nie lubi³o”. 

Jeśli wiêc za czymś faktycznie nie przepada³o, teraz 
zaś na jego obecnośæ nie reaguje, to mo¿e to wska-
zywaæ, ¿e nie czuje siê ono najlepiej. Zatem jeśli pies 
nie lubi³ odg³osu dźwiêku dzwonka do drzwi, a teraz 
3 M. Gardner, Hospice Care and End of Life, w: Chronic Di-
sease Managment for Small Animals, ed. by W. D. Gram, R. J. 
Milner, R. Lobetti, Willy Blackwell, New York, 2018, s. 312.

nie szczeka kiedy on dzwoni, to mo¿e to oznaczaæ, ¿e 
jego samopoczucie jest z³e4.

Do oceny jakości ¿ycia mo¿na pos³u¿yæ siê równie¿ 
analiz¹ porównawcz¹ typu: „dobre dni” vs. „z³e dni”. 
Wówczas, gdy ilośæ dobrych dni przewa¿a nad z³ymi 
mo¿emy uznaæ, ¿e jakośæ ¿ycia zwierzêcia wci¹¿ jest nie 
najgorsza. Metoda ta jest pomocna pod warunkiem, 
¿e klienci nie opieraj¹ siê wy³¹cznie na swej pamiêci, 
lecz odnotowuj¹ w kalendarzu poszczególne dni jako 
dobre lub z³e. Dziêki temu mog¹ tak¿e dostrzec powagê 
sytuacji, kiedy niepokoj¹co narasta ilośæ z³ych dni. Jed-
nak¿e ludziom trudno jest pogodziæ siê z postêpuj¹cym 
stanem pogorszenia zdrowia zwierzêcia i gotowi s¹ nie 
przyjmowaæ informacji, które s¹ negatywne. Dzia³a 
tutaj mechanizm zaprzeczenia, który nawet w mniej 
stresuj¹cych sytuacjach sprawia, ¿e osoby nie s¹ goto-
we braæ pod uwagê komunikatów o treści negatywnej. 
Dlatego te¿ nie sposób wykluczyæ, i¿ klienci w oparciu 
o tê metodê bêd¹, przynajmniej z pocz¹tku, sk³onni nie 
traktowaæ danych dni jako z³ych, dostrzegaj¹c w nich 
wiêcej pozytywnych stron ni¿ faktycznie mia³y one 
miejsce.

Trzecia metoda oceny ró¿ni siê od poprzedniej 
tylko tym, ¿e zamiast kalendarza klienci proszeni s¹ 
o przygotowanie dwóch pojemników i oznaczenie ich 
nalepkami z napisem: „dobry dzieñ”, „z³y dzieñ”. W za-
4 Tam¿e, s. 313-314.

Tabela 1. Skala jakości ¿ycia (skala HHHHHMM)
Opiekun ocenia zwierzê pod k¹tem poni¿szych kryteriów przyznaj¹c ka¿dej z nich punkty od 0 do 10.

Liczba
punktów Sk³adowe i kryteria oceny:

0-10
Ból (hurt) - Najwa¿niejsza jest kontrola bólu i zachowanie zdolności oddychania. Najwiêkszym 
problemem jest zatrzymanie akcji oddechowej. Czy ból zwierzêcia jest pod kontrol¹? Czy zwierzê 
oddycha poprawnie? Czy potrzebne jest podanie tlenu?

0-10 Apetyt (hunger) - Czy zwierzê odpowiednio siê od¿ywia? Czy karmienie z rêki jest pomocne? Czy 
zwierzê wymaga karmienia przez sondê?

0-10 Odwodnienie (hydration) - Czy zwierzê jest odwodnione? Jeśli zwierzê nie pije wystarczaj¹co du¿o, 
nale¿y zastosowaæ 1-2 × dziennie nawodnienie podskórne w celu uzupe³nienia p³ynów.

0-10 Higiena (hygiene) - Zwierzê nale¿y wypielêgnowaæ, szczególnie po wykonaniu przez nie czynności 
fizjologicznej. Nale¿y omijaæ bol¹ce miejsca i utrzymywaæ wszystkie rany w czystości.

0-10
Dobre samopoczucie (happiness) - Czy zwierzê ¿ywo reaguje i jest zainteresowanie? Czy wykazuje 
reakcjê na obecnośæ opiekuna (cz³onków rodziny), zabawek, itd.? Czy jest osowia³e, pobudzone, 
znudzone lub zaniepokojone? Czy pos³anie zwierzêcia mo¿e byæ umieszczone bli¿ej miejsca, w któ-
rym skupia siê aktywnośæ rodziny?

0-10

Sprawnośæ fizyczna (mobility) - Czy zwierzê bez pomocy wstaje? Czy wymagana jest pomoc ze 
strony cz³owieka lub potrzebny jest środek transportu (np. wózek)? Jak zachowuje siê na spacerze? 
Czy ma drgawki i czy przewraca siê? (Niektórzy opiekunowie s¹dz¹, ¿e zamiast amputacji koñczyn 
nale¿y raczej wykonaæ eutanazjê, lecz zwierzê maj¹ce ograniczone zdolności ruchowe mo¿e byæ 
wci¹¿ szczêśliwe, aktywne i zainteresowane oraz mieæ dobre ¿ycie tak d³ugo jak opiekunowie s¹ 
gotowi mu pomagaæ).

0-10
Przewaga dobrych dni nad z³ymi (more good days than bad) - Kiedy ilośæ z³ych dni przewy¿sza liczbê 
dobrych, jakośæ ¿ycia mo¿e byæ zbyt niska. Kiedy stan zwierzêcia sukcesywnie siê pogarsza i pomoc 
nie przynosi skutków, opiekun musi zdaæ sobie sprawê, ¿e koniec jest bliski. Gdy zwierzê cierpi, 
nale¿y podj¹æ decyzjê o eutanazji. Dobrze jest, jeśli mo¿e ono umrzeæ w domu w spokoju i bez bólu.

Suma * Wynik powy¿ej 35 punktów oznacza akceptowalny poziom jakości ¿ycia i kontynuowanie opieki 
hospicyjnej.

Tabela na podstawie kwestionariusza znajduj¹cego siê na stronie internetowej: 
https://my.vetmatrix.com/0033049/storage/app/media/pdf-files/QualityofLifeScale.pdf
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le¿ności od samopoczucia zwierzêcia, jego aktywno-
ści i zachowania maj¹ oni umieszczaæ drobne monety 
w odpowiednim pojemniku. Sposób ten pozwala po 
kilku tygodniach zorientowaæ siê opiekunom, czy ilośæ 
z³ych dni przewa¿a nad dobrymi oraz czy nie narasta 
potrzeba podjêcia trudnej decyzji o eutanazji.

Kompleksowa ocena jakości ¿ycia wymaga zasto-
sowania bardziej szczegó³owych metod. Jednym z po-
mocnych narzêdzi jest, wypracowana przez doktor 
nauk weterynaryjnych, Alice Villalobos, skala HHHH-
HMM, której nazwa stanowi akronim pierwszych liter 
siedmiu poddanych analizie elementów. W metodzie 
tej bierze siê pod uwagê takie czynniki, jak: uszko-
dzenia cia³a/ból (hurt), apetyt (hunger), odwodnienie 
(hydration), higiena (hygiene), dobre samopoczucie 
(happiness), sprawnośæ fizyczna (mobility), przewaga 
dni dobrych nad z³ymi (more good days than bad). 
Zadaniem opiekunów jest ocena zwierzêcia pod k¹-
tem wszystkich siedmiu wymiarów przy u¿yciu skali 
punktów od 0 do 10 (0 - oznacza bardzo z³y stan, 10 
- bardzo dobry), a nastêpnie zsumowanie uzyskanych 
punktów. Jeśli zwierzê uzyskuje ocenê poni¿ej określo-
nego poziomu, stanowi to wskazanie do zastanowienia 
siê co do dalszych losów zwierzêcia. Ocena jakości 
¿ycia nastêpuje w oparciu o Tabelê 1.

Do szczegó³owej oceny jakości ¿ycia s³u¿y równie¿ 
skala ocen jakości pupila („lap of love”). Zosta³a ona 
opracowana przez doktorów nauk weterynaryjnych 
Mary Gardner i Dani McVety, które s¹ za³o¿ycielkami 
Lap of Veterinary Hospice, najwiêkszej w Stanach 
Zjednoczonych sieci skupiaj¹cej lekarzy weterynarii 
specjalizuj¹cych siê wy³¹cznie w opiece terminalnej 
i eutanazji zwierz¹t. Metoda oceny jakości ¿ycia zwie-
rzêcia jest analogiczna do poprzedniej, przy czym bie-
rze siê w niej pod uwagê stan zwierzêcia pod k¹tem 
sześciu takich czynników, jak: sprawnośæ ruchowa, 
apetyt, odwodnienie, gotowośæ do dzia³ania/reakcja 
na bodźce, niemo¿nośæ wykonania danej czynności, 
a tak¿e zdolnośæ do realizacji ulubionych rzeczy.

Ka¿da z powy¿szych metod obci¹¿ona jest pewnymi 
wadami. Obie skale obci¹¿one s¹ kontekstualne i nie s¹ 
wolne od wp³ywu ró¿norodnych czynników takich, jak 
s³abszy lub silniejszy zwi¹zek opiekuna ze zwierzêciem, 
wcześniejsze doświadczenia - zarówno pozytywne, jak 
i negatywne - zwi¹zane z opiek¹ nad umieraj¹cym 
zwierzêciem, itd. W skali HHHHHMM dodatkowa trud-
nośæ polega na tym, ¿e przyporz¹dkowanie punktów 
od 1 do 10 do ka¿dego z poszczególnych czynników 
zwiêksza ryzyko subiektywizacji oceny danego zacho-
wania, gdy¿ nie sposób precyzyjnie określiæ, i¿ poziom 
realizowania danej czynności wynosi np. raczej na 7 ni¿ 
na 6 lub 5. Z podobn¹ trudności¹ mamy nawet do 
 czynienia przy prostszej skali dwuelementowej (np. 
„dobry dzieñ” vs „z³y dzieñ”), chocia¿ w tym przypad-
ku brak skal pośrednich w równym stopniu zmusza 
do kwalifikacji zachowania do jednej z tych katego-
rii. Niemniej jednak metody te pozwalaj¹ na pewn¹ 
obiektywizacjê, a przynajmniej wizualizacjê kondycji 
zwierzêcia, która pozwala wypracowaæ decyzjê co do 
jego dalszego losu.

KILKA S£ÓW PO EMISJI W SOBOTNI 
WIECZÓR REPORTA¯U W TVN24 

„Chore Byd³o Kupiê” 
Realnie rzecz ujmuj¹c proceder jest nielegalny, jest 

to przestêpstwo. Prawd¹ jest, ¿e w zak³adach nadzoro-
wanych przez IW zdarza siê, ¿e odbywa siê nielegalna 
przestêpcza dzia³alnośæ. Znamy afery wcześniejsze 
ujawnione w śledztwach dziennikarskich jak Constar 
(„uszlachetnianie” wyrobów miêsnych ze zwrotów 
sklepowych), stosowanie soli wypadowej do produkcji 
w zak³adach, wcześniejsze afery z wo¿eniem do ubojni 
byd³a nienadaj¹cego siê do transportu. Jak wskazy-
wa³ materia³ filmowy odbywa siê to pod os³on¹ nocy, 
z ukrycia. Konkluzja jest zawsze taka sama - winny jest 
nadzór weterynaryjny. Skoro wykonuje siê te czyn-
ności w nocy, wspólnie z weterynarzami, czyli „rêka 
rêkê myje”. Sprawa oczywista. Proste. Weterynarze to 
szubrawcy. Kolejna grupa zawodowa niegodziwców. 
Tak siê rozgrzewa emocje spo³eczne i rujnuje w spo-
³eczeñstwie szacunek do kolejnej grupy zawodowej. 
Brawo. Bardzo odpowiedzialne. 

Po tylu latach i w sumie dośæ bogatym materiale 
z zakresu pracy nadzoru weterynaryjnego na pewno 
mo¿na postawiæ jeden wniosek, ¿e coś z tym nadzorem 
jest nie tak. W materiale pojawiaj¹ siê pytania. Gdzie 
ci lekarze? Dlaczego nie ma ich w nocy podczas wy³a-
dunku i uboju? Dlaczego powiatowy lekarz weterynarii 
natychmiast nie uśmierci³a cierpi¹cych zwierz¹t? Dla-
czego? Przecie¿ bior¹ za to pieni¹dze. Gdzie ich etyka, 
sumienie, moralnośæ, wspó³czucie? No w³aśnie. Prze-
cie¿ w chwili obecnej go³ym okiem widaæ, ¿e s³u¿ba ta 
wymaga reorganizacji, dofinansowania i wzmocnienia 
kadrowego. Zmuszanie pracowników w Powiatowych 
Inspektoratach Weterynarii do pracy po godzinach, 
dy¿urowanie po godzinach bez zapewnienia na ten cel 
środków od lat, zwalczanie ognisk chorób zakaźnych 
poświêceniem i zaanga¿owaniem ludzi, to staje siê 
przesz³ości¹. Dlaczego? Poniewa¿ ju¿ lada chwila nie 
bêdzie komu pracowaæ. Presja w postaci odwo³ywania 
siê do kole¿eñskości, odpowiedzialności zawodowej, 
w koñcu strach przed utrat¹ pracy - to ju¿ nie dzia-
³a. Nie da siê motywowaæ ludzi ani ich straszyæ przy 
p³acy, niezale¿nie od sta¿u pracy i doświadczenia na 
poziomie 2300-2500 netto dla lekarza weterynarii. 
Inspekcja Weterynaryjna nie jest s³u¿b¹ mundurow¹, 
jest natomiast s³u¿b¹ cywiln¹ ujêt¹ zgodnie z ustaw¹ 
w 40 godzinnym tygodniowym trybie pracy. Wg mojej 
wiedzy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, pod 
nadzorem którego znajdowa³a siê przedstawiona w re-
porta¿u ubojnia, pracuje powiatowy lekarz weterynarii 
bez zastêpcy, jeden higienista i zakaźnik - nie lekarz 
(na z-cê i zakaźnika - lekarza brak chêtnych - nabo-
ry trwaj¹). Mimo to Pani Doktor Powiatowa (wy¿szy 
urzêdnik w s³u¿bie cywilnej), stawi³a siê w środku nocy 
w ubojni przed przyjazdem policji, wyposa¿ona jak to 
urzêdnik w d³ugopis i papier. No dobrze, ale dlaczego 
Pani Doktor nie mia³a przy sobie środka usypiaj¹cego? 
Dlaczego natychmiast nie przerwa³a cierpienia zwie-
rz¹t? Dlaczego to wszystko tak d³ugo trwa? 
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¯eby sprostaæ tym, moim zdaniem, uzasadnionym 
oczekiwaniom, trzeba zmieniæ ca³y nadzór. Nie ma sen-
su broniæ niewydolnego, s³abego, anachronicznego sys-
temu. Samo dofinansowanie, o które walczymy od lat 
(ogólnopolski protest pracowników IW trwa - ale kogo 
to obchodzi), mo¿e co najwy¿ej zatrzymaæ nieuniknione 
- parali¿ kadrowy instytucji nadzoru weterynaryjnego. 
Nie zmieni to natomiast s³abości sytemu. Trzeba na 
nowo zdefiniowaæ obszary wymagaj¹ce interwencjoni-
zmu pañstwa w postaci zapewnienia szeroko pojêtego 
bezpieczeñstwa weterynaryjnego. Potrzeba zrewido-
waæ zasady wspó³dzia³ania na osi nadzór pañstwo-
wy - komercyjny rynek weterynaryjny. Potrzebna jest 
dyskusja w samym środowisku weterynaryjnym nad 
zmianami. Uwa¿am, ¿e s³u¿ba powinna byæ w ca³ości, 
w zakresie wszystkich zadañ, w tym badania miêsa 
zetatyzowana. Zlikwidowaæ nale¿y nierówności w za-
robku lekarza weterynarii wyznaczonego i pracownika 
etatowego inspektoratu. Nie mo¿e byæ tak, ¿e wielkośæ 
wynagrodzenia lekarza wyznaczonego w ubojni jest 
wypadkow¹ ilości zbadanych sztuk. Dzisiaj, szczegól-
nie w obliczu protestu p³acowego pracowników IW, 
widaæ brak solidarności w środowisku. Wyraźnie ry-
suj¹ siê rozbie¿ne interesy w³aśnie w ramach nadzoru 
inspekcyjnego przypisanego do powiatowego lekarza 
weterynarii, ale z racji marnych środków bud¿etowych 
zlecanego lekarzom praktykuj¹cym prywatnie. Powia-
towy lekarz weterynarii czêsto musi zlecaæ lukratywne 
wyznaczenia, a i tak znaczna czêśæ odpowiedzialności 
pozostaje na barkach fatalnie op³acanych pracowników 
etatowych. Tego nie sposób obroniæ. Do tego dochodzi 
anachroniczna struktura nadzoru nad ¿ywności¹ w kra-
ju, podzielona na szereg licznych, s³abych inspekcji 
czêsto rywalizuj¹cych ze sob¹ o przetrwanie. Inspekcje 
te pracuj¹ na unijnym prawie ¿ywnościowym, gdzie nie 
jest mo¿liwy rozdzia³ w logicznym nadzorze pewnych 
zagadnieñ. Jak np. oddzieliæ jakośæ ¿ywności przypi-
suj¹c to zagadnienie Inspekcji Jakości Handlowej Arty-
ku³ów Rolno-Spo¿ywczych i bezpieczeñstwo ¿ywności 
i przypisaæ je Inspekcji Weterynaryjnej? W zwi¹zku 
z tym np. etykiety na wyrobie gotowym powinny byæ 
przedmiotem kontroli organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeñstwo, czy za jakośæ? Co za bzdura. Ile na 
tego typu zagadki marnujemy czasu? Ile powstaje w co-
dziennym nadzorze nieporozumieñ w tym zakresie? 
Tylko 5 krajów w UE na 28, w tym nasz, nie scali³y 
instytucji nadzoru nad ¿ywności¹ po harmonizacji pra-
wa ¿ywnościowego w 2002r. Inspekcji wiele, ka¿da 
nieporadna, niedofinansowana, okopana na swoich 
pozycjach. S³abo op³acani pracownicy, bez pomocy 
prawnej (bo brak środków), źle postrzegani w obrazie 
mediów, jeszcze gorzej w oczach spo³ecznych, staj¹ 
naprzeciw zdezorientowanego z racji mnogości i nie-
spójności nadzoru, poirytowanego przedsiêbiorcy, lub 
co gorsza, wściek³ego rolnika. Niestety jest to wynik 
wieloletnich zaniedbañ. Próby reformy nadzoru podej-
mowane s¹ co najmniej od 10 lat. Wiara w refleksjê 
w³adz, po ostatnich ruchach kadrowych w Inspekcji 
na „polecenie” rolników z Agrounii lub po g³osowa-
niu w Komisji Finansów nad poprawkami do ustawy 

bud¿etowej w sprawie „wzmocnienia” finansowego 
i kadrowego IW, ostatecznie we mnie zgas³a. Do tego 
dochodzi agresja rolników kierowana do pracowników 
IW przy wykonywaniu czynności i egzekwowaniu pra-
wa. Z³ośæ rolników, ¿e dziki s¹. Z³ośæ ekologów, ¿e 
dziki s¹ zabijane. Weterynaria winna niedoli rolnika, 
bo wprowadza drakoñski program bioasekuracji. We-
terynaria winna, bo zbyt opieszale wprowadza program 
bioasekuracji, grzmi NIK w swoim raporcie, itd., itp. 

Obecnie trwa wymiana pokoleniowa w inspekto-
ratach. Odchodzi stara doświadczona kadra. W wielu 
jednostkach nie ma komu przekazaæ wiedzy przez lata 
nabywanej. ̄ eby jako tako orientowaæ siê w zagadnie-
niu nadzoru w danej dziedzinie, potrzeba kilku lat pracy 
pod okiem doświadczonego inspektora. Tymczasem, 
starzy pracownicy odchodz¹ a chêtnych na ich miejsce 
brak. Mam wra¿enie, ¿e w koñcu jak ASF rozleje siê na 
ca³y kraj, do tego dojdzie HPAI, zatrzymany zostanie 
eksport z powodu z³ego nadzoru, win¹ za wszystko 
zostanie obarczona ca³a weterynaria. Mam marzenie. 
Chcia³bym, ¿eby znalaz³ siê choæ jeden dziennikarz 
i choæ jedno medium o zasiêgu ogólnokrajowym, które 
dotknie sedna problemu i zobrazuje nasz dramat. Mo¿e 
to otrzeźwi decydentów. Jeśli nie, staniemy siê jako 
grupa zawodowa ofiarami nieudolności organizacyjnej 
pañstwa.

 Bogus³aw Czerski
 Powiatowy Lekarz Weterynarii

 w Wa³brzychu

Zagadnienia

zawodowe

dr n.wet. Wojciech Hildebrand
Specjalista chorób psów i kotów

POSTÊPOWANIE Z PACJENTEM 
ONKOLOGICZNYM

Cz. IV
Leczenie chirurgiczne

Choroba nowotworowa wbrew pojawiaj¹cym siê 
obiegowym opiniom jest chorob¹, któr¹ mo¿na i na-
le¿y leczyæ. W zale¿ności od lokalizacji zmiany, jej 
oddzia³ywania na okoliczne tkanki i ca³y organizm, 
typu z³ośliwości klinicznej i histopatologicznej, ró¿ne 
s¹ sposoby postêpowania. W przypadku niektórych 
zmian takich jak np. guzków histiocytarnych docho-
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dzi do samowyleczenia, w innych, gdy przyczyn¹ jest 
infekcja wirusowa (brodawczyca b³on śluzowych jamy 
ustnej) stosuje siê ró¿ne formy immunomodulacji, jed-
nak w przewa¿aj¹cej wiêkszości przypadków z³ośliwych 
zmian nowotworowych konieczna jest interwencja 
chirurgiczna, radioteraputyczna lub farmakologiczna. 
Chc¹c podejśæ do tematu leczenia systematycznie 
nale¿a³oby uwzglêdniæ podzia³ terapii chorób nowo-
tworowych na postêpowanie miejscowe i ogólne. 
Postêpowaniem miejscowym jest przede wszystkim 
chirurgia onkologiczna, radioterapia, terapia fotody-
namiczna, elektrochemioterapia oraz chemioterapia 
miejscowa. W przypadku terapii uogólnionej bierze siê 
pod uwagê chemioterapiê wysokodawkow¹, leczenie 
antyangiogenne, terapiê celowan¹, hormonoterapiê 
i immunoterapiê. Nie mo¿na zapomnieæ o ró¿nego 
rodzaju terapiach wspomagaj¹cych, objawowych. 
Ci¹gle dog³êbnych badañ wymaga dietoterapia oraz 
stosowanie bardzo popularnych, zw³aszcza w Polsce, 
ró¿nego rodzaju suplementów diet. 

Przed podjêciem decyzji o leczeniu pacjenta z cho-
rob¹ nowotworow¹ nale¿y ustaliæ priorytety i cele. 
Pierwszym i nadrzêdnym w przypadku zwierz¹t to-
warzysz¹cych jest poprawa komfortu ¿ycia. Walka 
o bezwzglêdne przed³u¿anie ¿ycia bez uwzglêdniania 
efektów ubocznych terapii i cierpienia mo¿e nosiæ zna-
miona znêcania siê nad zwierzêciem. Czêsto niestety, 
w³aściciele z ró¿nych, czêsto emocjonalnych powodów, 
wrêcz wymuszaj¹ na lekarzach weterynarii takie for-
my postêpowania, których nadrzêdnym celem bêdzie 
wyd³u¿enie ¿ycia. Leczenie paliatywne ma sens tylko 
wtedy, gdy przynosi ono ulgê w cierpieniu zwierzê-
ciu, a nie jedynie zaspakaja potrzeby emocjonalne 
w³aściciela. W przypadkach nieuleczalnych chorób, 
powoduj¹cych ból i cierpienie, nale¿y wykonaæ euta-

nazjê. Najwa¿niejsza jest nie d³ugośæ, ale jakośæ ¿ycia. 
Oczywiście takie decyzje musz¹ byæ podejmowane po 
dog³êbnej analizie, nigdy pochopnie. 

Uwzglêdniaj¹c statystyki najczêstsz¹ i w wiêkszości 
przypadków (60-70%) poddaj¹cych siê terapii zmian 
nowotworowych, najskuteczniejsz¹ metod¹ terapii jest 
chirurgia. Przy czym warto tu nadmieniæ, ¿e jest to po-
jêcie bardzo szerokie, uwzglêdniaj¹ce zabiegi zarówno 
profilaktyczne jak i diagnostyczne (pobranie materia³u 
do badania) oraz przede wszystkim lecznicze, w tym 
prowadz¹ce do ca³kowitego wyleczenia, cytoreduk-
cji lub paliacji . Chirurgiczne zabiegi profilaktyczne 
w onkologii to na przyk³ad wczesna ovariectomia lub 
ovioriohisterectomia, które przeprowadzone przed 
ukoñczeniem drugiego roku ¿ycia wyraźnie zmniej-
szaj¹ ryzyko powstawania zmian nowotworowych 
w obrêbie gruczo³u sutkowego u suk i kotek. Podob-
nie w przypadku z³ośliwych zmian gruczo³u sutkowego 
u suk i zw³aszcza kotek, usuwa siê obie listwy mleczne 
niezale¿nie od lokalizacji zmiany aby zapobiec meta-
stazom. Ponadto w takich przypadkach wykonuje siê 
profilaktyczn¹ ovariectomiê/ovariohisterectomiê, co 
zapobiega powstawaniu zmian niez³ośliwych w pozo-
stawionej tkance gruczo³owej, które to zmiany mog¹ 
przekszta³ciæ siê w zmiany z³ośliwe. Zabiegi lecznicze 
mog¹ mieæ charakter paliatywny, oszczêdzaj¹cy lub ra-
dykalny (usuniêcie koñczyny, czêści lub po³owy miedni-
cy, czêści jelit, śledziony, jednego p³uca lub jego p³ata, 
¿uchwy, szczêki, oka, ucha itp.). Jak w ka¿dym postê-
powaniu tak i tutaj konieczna jest w³aściwa klasyfikacja 
pacjenta. Przed wyborem tej metody leczenia nale¿y 
dok³adnie zwierzê zbadaæ oraz uwzglêdniæ wszelkie 
wskazania jak i przeciwwskazania. Po rozpoznaniu 
choroby nowotworowej nale¿y w³aściwie zaplanowaæ 
ca³¹ procedurê oceniaj¹c nie tylko pole operacyjne, 
ale równie¿ stan ogólny pacjenta uwzglêdniaj¹c ry-
zyko anestezjologiczne jak i operacyjne. Procedura 
obejmuje ocenê zmiany, jej lokalizacjê, wielkośæ, spo-
sób naciekania okolicznych tkanek, ocenê wêz³ów 

Ryc. 1. Mastocytoma. Guz o średnicy ok. 2 cm 
w lokalizacji pośladkowej lewej.

Ryc. 2 Planowanie marginesu operacyjnego dla guza 
z ryc.1. (MCT II/wysoki  st. z³ośliwości).
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ch³onnych, ich wielkośæ, przesuwalnośæ oraz ocenê 
miejsc potencjalnych metastaz charakterystycznych 
dla poszczególnych nowotworów (nowotwory sut-
ka do p³uc, nowotwory kości do innych kości itd.). 
Zmiany metastatyczne mog¹ byæ przeciwwskazaniem 
do postêpowania chirurgicznego ze wzglêdu na brak 
skuteczności leczenia oraz ewentualne komplikacje 
oko³ooperacyjne (zaburzenia oddychania, krwawienia). 
Przed zabiegiem nale¿y wykonaæ konieczne badania 
krwi lub inne wymagane stanem pacjenta. Pozwoli to 
na ustalenie w³aściwego planu leczenia. W przypadku 
zmian dobrze ukrwionych nale¿y byæ przygotowanym 
na ewentualn¹ transfuzjê krwi. Poniewa¿ zabiegi, 
zw³aszcza radykalne, powoduj¹ siln¹ reakcjê bólow¹ 
pacjent musi byæ odpowiednio zabezpieczony zarówno 
w trakcie zabiegu jak i po nim, przez okres od kilku 
do kilkunastu dni, czasem d³u¿ej. Czêsto w przypadku 
zabiegów radykalnych dodatkowego znieczulenia wy-
magaj¹ nerwy unerwiaj¹ce usuwane narz¹dy. Terapiê 
tak¹ zwykle kontynuuje siê po zabiegu i wygojeniu ran 
(chemioterapia adiuwantowa). W przypadkach zmian 
o wysokim stopniu z³ośliwości (kostniakomiêsaki) mo¿-
na zastosowaæ poprzedzaj¹c¹ zabieg chemioterapiê 
(neoadiuwantow¹) w celu zmniejszenia ryzyka rozsiania 
zmiany. W przypadku zmian naciekaj¹cych tkanki g³ê-
biej le¿¹ce konieczna jest dok³adna diagnostyka obra-
zowa (tomografia komputerowa) w celu zaplanowania 
w³aściwego marginesu operacyjnego. W przypadkach 
zmian z³ośliwych kontaktuj¹cych siê z g³êbiej le¿¹cymi 
kośæmi (np. w³ókniakomiêsaki, czerniaki) mo¿e byæ 
konieczna osteotomia nawet w przypadkach barku 
widocznych cech naciekania kości w badaniach obra-
zowych. Bardzo wa¿ne jest wcześniejsze, przed zapla-
nowaniem zabiegu, rozpoznanie lub podejrzenie (na 
podstawie biopsji, pobranego wycinka). W przypadku 
zmian niez³ośliwych mo¿na usun¹æ zmianê w jej gra-
niach, zw³aszcza gdy jest ona w torebce (t³uszczak). 
W innych przypadkach nale¿y planowaæ odpowiednie 

marginesy. Jednak nie zawsze wcześniejsza biopsja jest 
mo¿liwa albo wymaga ona procedur anestetycznych 
i technik operacyjnych takich jak przy zabiegu, czyli 
pe³nej narkozy, otwarcia pow³ok brzusznych lub czaszki 
(guzy OUN, klatki piersiowej, jamy brzusznej). W ta-
kich przypadkach przeprowadza siê zabieg operacyjny 
resekcji zmiany ustalaj¹c jego rozleg³ośæ na podstawie 
badañ obrazowych i dopiero tak pobran¹ zmianê wy-
sy³a siê do badañ histopatologicznych. 

Chirurgia onkologiczna nieco ró¿ni siê od standardo-
wych procedur chirurgicznych. Decyduj¹ce znaczenie 
ma rodzaj zmiany i jej lokalizacja. Po pierwsze zmia-
ny kosmetyczne (wygl¹d pacjenta) schodz¹ na drugi 
plan. Wa¿niejsza jest funkcjonalnośæ po zabiegu jak 
na przyk³ad mo¿liwośæ przyjmowania pokarmu po 
zabiegu mandibulektomii, dynamika ruchu po ampu-
tacji koñczyny - tutaj warto oceniæ ogóln¹ ruchomośæ 
i wykluczyæ zmiany zwyrodnieniowe w innych stawach, 
niemniej czasem silny ból powoduje, ¿e zwierzê samo 
„pokazuje” na mo¿liwości chodu na 3 koñczynach. 
Bywa, ¿e wzglêdy kosmetyczne s¹ priorytetowe dla 
w³aściciela, który woli zwierzê poddaæ eutanazji ni¿ 
pozbawiæ go np. jednej ga³ki ocznej. Nierzadko w³a-

Ryc. 3.  Golden Retriever po wygojonej amputacji lusterka 
nosowego wraz z marginesem w zwi¹zku z rozpoznaniem 

SCC. 

Ryc.4. Suka Amerykañski staffordshier terrier po obu-
stronnej mastektomii z powodu wyst¹pienia gruczolako-

raka gruczo³u sutkowego. 
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ściciel poddany jest presji środowiskowej po wyra¿e-
niu zgody na zabieg radykalny, w przekonaniu wielu 
„niepotrzebnie okaleczaj¹cy zwierzê”. Wszystko jest 
oczywiście wzglêdne i zale¿y od wiêzi emocjonalnej, 
a nierzadko i światopogl¹du opiekuna. Niemniej sukces 
zabiegu polegaj¹cy na nawet czasowym uwolnieniu pa-
cjenta od choroby nowotworowej i poprawy komfortu 
jego ¿ycia zdaje siê mieæ du¿e znaczenie dla motywacji 
do dalszej pracy. Kolejn¹ wa¿n¹ ró¿nic¹ w stosunku 
do klasycznej chirurgii jest „aseptyka onkologiczna”. 
Komórki nowotworowe maj¹ du¿e mo¿liwości implan-
tacji i mog¹ one zostaæ przeniesione na narzêdziach 
chirurgicznych w trakcie zabiegu, st¹d konieczna jest 
wymiana kompletu narzêdzi oraz rêkawic w trakcie 
zabiegu po usuniêciu zmiany a przed zespoleniem 
brzegów ran. Zmiany nowotworowe przyjmuj¹c nawet 
regularne zewnêtrzne kszta³ty mog¹ naciekaæ okoliczne 
tkanki w bardzo ró¿ny, czêsto chaotyczny sposób, st¹d 
koniecznośæ dok³adanej oceny zmian przed zabiegiem, 
najlepiej z u¿yciem wy¿ej wspomnianej techniki TK 
z kontrastem. Badanie histopatologiczne usuniêtej 
zmiany powinno byæ wykonywane ka¿dorazowo w celu 
weryfikacji wcześniejszego rozpoznania, jak i oceny 
czystości marginesów ciêcia, w celu oceny doszczêt-
ności wyciêcia. Warto zaznaczyæ, ¿e marginesy nie 
nadaj¹ siê do oceny w przypadku u¿ywania urz¹dzeñ 
wykorzystuj¹cych termoablacjê ze wzglêdu na trwa³e 
termiczne uszkodzenie tkanek. Narzêdzia tego typu 
w chirurgii onkologicznej znajduj¹ zastosowanie w za-
trzymywaniu krwawieñ naczyniowych. W przypadku 
zabiegów radykalnych do oceny czystości marginesów 
wystarczy wycinek tkanki powy¿ej zmiany (np. wycinek 
kości powy¿ej widocznej zmiany agresywnej poni¿ej 
linii amputacji). Bardzo istotne jest badanie śródopera-
cyjne wêz³ów ch³onnych, a w w¹tpliwych przypadkach 
ich biopsja lub usuniêcie i przekazanie do badania histo-
patologicznego. W przypadku w¹tpliwości, który wê-
ze³ ch³onny jest stra¿niczym dla danej zmiany, mo¿na 
stosowaæ techniki markerowania polegaj¹ce na poda-
waniu barwników do zmiany, a nastêpnie makrosko-

powej ocenie zabarwienia wêz³ów ch³onnych i badaniu 
wybarwionego. Aktualnie rozwijane s¹ techniki obrazo-
wych badañ z u¿yciem środków kontrastowych w celu 
wykrycia wêz³ów stra¿niczych. Czystośæ marginesów 
nie wyklucza mo¿liwości wznowy ani przerzutów. Ju¿ 
w trakcie pierwszego zabiegu mog¹ byæ obecne guzki 
satelitarne niewyczuwalne palpacyjnie w badaniu kli-
nicznym lub przerzuty niewidoczne w badaniach obra-
zowych. Obecnie uwa¿a siê, ¿e marginesy w przypadku 
z³ośliwych zmian nowotworowych powinny wynosiæ, 
w zale¿ności od typu histopatologicznego od 0,5 do 
2,5cm dooko³a widocznej w badaniu TK zmiany oraz 
do pierwszej wolnej powiêzi oceniaj¹c g³êbokośæ, przy 
czym ciêcie w g³¹b powinno byæ wykonywane w miarê 
mo¿liwości prostopadle do powierzchni skóry a nie 
skośnie, pod guz. Kszta³t wyciêcia powinien przypo-
minaæ literê U zamiast V. Brak zachowania czystości 
marginesu (w badaniu HP), o ile zabieg nie mia³ charak-
teru paliatywnego/cytoredukcyjnego jest wskazaniem 
do reoperacji, a przy barku mo¿liwości do uzupe³nia-
j¹cej chemioterapii lub radioterapii. Usuwaj¹c zmianê 
nale¿y pamiêtaæ aby usun¹æ tor ig³y biopsyjnej (jeśli 
wcześniej takowa by³a wykonywana), a w przypadku 
reoperacji wznowy nale¿y usun¹æ zmianê zachowuj¹c 
marginesy oraz usuwaj¹c ca³¹ bliznê po poprzednim 
zabiegu. Mo¿e to wymagaæ mocnego napiêcia pow³ok 
skórnych lub zastosowania technik rekonstrukcyjnych 
opartych o przeszczepy wolnego p³ata skóry. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku zabiegów radykal-
nych (obustronna mastektomia) lub zabiegów wyma-
gaj¹cych zachowania du¿ego marginesu w miejscach 
niedostatku skóry (koñczyny). Przy zabiegach radykal-
nych, odpreparowywaniu du¿ych mas miêśniowych 
konieczny mo¿e byæ drena¿ ran, który zapobiegnie 
tworzeniu siê krwiaków oraz pozwoli na monitorowa-
nie gojenia. Obecnośæ drenu sprawia du¿y dyskomfort 
i nale¿y pamiêtaæ o zabezpieczeniu mechanicznym 
(fartuszki) oraz przeciwbólowym. W przypadku usu-
wania zmian w obrêbie jamy brzusznej nale¿y dok³ad-
nie oceniæ makroskopowo i palpacyjnie sieæ, krezkê 
i pozosta³e narz¹dy w celu wykluczenia ewentualnych 
patologii. Zaplanowanie zabiegu powinno byæ zawsze 
dok³adnie omówione z w³aścicielem, a w przypadkach 
zabiegów radykalnych warto pokazaæ zdjêcia lub filmy 
podobnych operacji zakoñczonych sukcesem. Nale¿y 
w³aściciela poinformowaæ tak¿e o mo¿liwych niepowo-
dzeniach oraz postêpowaniu pooperacyjnym, zw³asz-
cza o tym, za które bêdzie on odpowiedzialny (poda-
wanie leków w domu, rehabilitacja, regularne kontrole 
u lekarza weterynarii). Usuniecie szwów po zabiegu 
onkologicznym jest uzale¿nione o rodzaju i rozleg³ości 
zabiegu oraz typu histopatologicznego. W zwi¹zku du-
¿ymi napiêciami pow³ok (przy masywnych zabiegach) 
oraz opóźnieniem gojenia (w przypadku np. mastocy-
tomy) z regu³y szwy usuwa siê nie wcześniej ni¿ po 14 
dniach, a w przypadkach w¹tpliwych mo¿na usun¹æ 
czêśæ szwów (co drugi) obserwuj¹c czy nie dochodzi 
do rozejścia siê brzegów rany w ci¹gu kolejnych dni. 
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o ewentualnym uzupe³nieniu 
terapii chirurgicznej chemioterapi¹ lub radioterapi¹. 

Ryc. 5 Suczka Golden Retriever po amputacji lewej koñ-
czyny piersiowej w zwi¹zku ze zdiagnozowaniem kostnia-

komiêsaka w obrêbie kości przedramienia. 



66 Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 1 (113), 2019

Andrea Münnich PhD, Dipl. ECAR
D-16321 Bernau near Berlin; Email: andrmuen@aol.com; 
website: www.tierarztpraxis-bernau.de

METROPATIE I CHOROBY JAJNIKÓW 
STARSZYCH SUK I KOTEK - PODEJŚCIE 

KLINICZNE I PROWADZENIE
Czêstośæ wystêpowania zaburzeñ narz¹dów p³cio-

wych wydaje siê wy¿sza u starszych, niekastrowanych 
suk i kotek w porównaniu z m³odymi zwierzêtami tych 
gatunków. Oprócz klinicznych lub subklinicznych infek-
cji dróg p³ciowych, zaburzenie czynności uk³adu hormo-
nalnego jest drug¹ najczêstsz¹ przyczyn¹, która mo¿e 
wywo³aæ kaskadê zmian prowadz¹cych do zapalenia 
b³ony śluzowej macicy lub ropomacicza. Nieprawid³o-
wości funkcjonalne jajników (torbiele) oraz przyczyny 
nie zwi¹zane z uk³adem rozrodczym (niedoczynnośæ 
tarczycy, nadczynnośæ nadnerczy - zw³aszcza u suk) 
mog¹ powodowaæ zaburzenia cyklu p³ciowego. Guzy 
narz¹dów p³ciowych s¹ trzeci¹ powszechn¹ przyczyn¹ 
interwencji lekarskiej. Rozpoznanie, ale tak¿e leczenie 
zaburzeñ narz¹du p³ciowego wydaje siê ³atwe, zw³asz-
cza maj¹c do dyspozycji wszystkie nowoczesne narzê-
dzia diagnostyczne. Jednak zdarzaj¹ siê te¿ przypadki 
nietypowe, które mog¹ przysporzyæ lekarzowi pewne 
trudności. Szczególnie niepowodzenia leczenia, brak 
wspó³pracy ze strony w³aścicieli, zwi¹zane z wiekiem 
choroby nabyte oraz wiek starszych pacjentów nara-
¿onych na wysokie ryzyko znieczulenia lub przyjmo-
wania leków wymagaj¹ podjêcia dodatkowych dzia³añ 
i decyzji przez lekarza weterynarii.

Suka
Tabela 1: Przegl¹d chorób uk³adu rozrodczego 
 u starszych suk

Narz¹d Choroba

Macica

CEH
Przewlek³e endometritis
Ropomacicze
Ropne zapalenie kikuta macicy
Krwiomacicze
Wodomacicze
Śluzomacicze

Jajniki Torbiele
Guzy

Pochwa
Guzy
(Wypadniêcie - rzadko u starszych suk)
Zapalenie pochwy
Pokastracyjne zapalenie pochwy

Choroby macicy
CEH - rozrost torbielowaty b³ony śluzowej 

macicy. CEH zwykle wystêpuje w przypadkach zabu-
rzeñ owulacji lub wystêpowania owulacji opóźnionej. 
Pocz¹tkowo nie towarzysz¹ mu zaburzenia ogólnego 
stanu zdrowia, ale stan ten przygotowuje grunt pod 
rozwój zapalenia b³ony śluzowej macicy lub ropomaci-
cza. Najwa¿niejszym objawem klinicznym jest obecnośæ 
krwawej wydzieliny z pochwy, której nie towarzysz¹ 

zaburzenia ogólnego stanu zdrowia. Endometrium 
w badaniu ultrasonograficznym lub pooperacyjnym 
przypomina kostkê brukow¹ z wieloma torbielowatymi, 
nieregularnymi wzniesieniami, o średnicy 3-10 mm, 
pokrywaj¹cymi powierzchniê b³ony śluzowej macicy. 
Histologicznie s¹ to rozszerzone gruczo³y maciczne. 

Ostre lub przewlek³e ropne zapalenie b³ony 
śluzowej macicy mo¿e wynikaæ z obecności CEH 
lub wyst¹piæ po zakoñczeniu normalnego cyklu p³cio-
wego i mo¿e rozwin¹æ siê w klasyczne ropomacicze. 
Znane s¹ przypadki spontanicznej remisji w zale¿ności 
od rodzaju odpowiedzialnych za zaka¿enie bakterii. 
Zazwyczaj zmiany te s¹ ograniczone do endometrium, 
maj¹ charakter powierzchowny i nie towarzysz¹ im 
zaburzenia ogólnego stanu zdrowia. 

Ropomacicze. Ropomacicze jest zwykle schorze-
niem wystêpuj¹cym u starszych suk, zwi¹zanym z za-
burzeniami hormonalnymi (przed³u¿one dzia³anie es-
trogenów i wzrost poziomu progesteronu w po³¹czeniu 
z obecności¹ bakterii - infekcja wywo³ane przez m.in. 
E.coli). Zarówno CEH, przewlek³e ropne zapalenie 
b³ony śluzowej macicy, jak i prawid³owe cykle p³ciowe 
mog¹ prowadziæ do wyst¹pienia ropomacicza. 

Badanie w³asne: Spośród 652 przypadków ropo-
macicza leczonego chirurgicznie, 579 pacjentek prze-
¿y³o, a 73 zmar³o lub zosta³o poddanych eutanazji. 
W 50% przypadków bakteri¹ odpowiedzialn¹ za tê 
metropatiê by³a E. coli. Wed³ug informacji uzyska-
nych z wywiadu z w³aścicielem, najczêstszymi obja-
wami by³a polidypsja, wyp³yw z pochwy, anoreksja 
i wymioty. Ostatnia ruja obserwowana by³a zwykle 
3-4 tygodnie wcześniej. Suki, u których wyst¹pi³y 
objawy ogólne, wykazywa³y leukocytozê na poziomie 
20-50 G/l. U jednej trzeciej suk stwierdzono wzrost 
poziomu mocznika, a u 20% - kreatyniny. Spadek 
poziomu erytrocytów mia³ miejsce w prawie po³owie 
przypadków. U badanych pacjentek poziom glukozy 
by³ podniesiony w 17% przypadków. U zwierz¹t, któ-
re zmar³y lub zosta³y poddane eutanazji, najbardziej 
zmienionymi organami by³y nerki, serce i w¹troba.

Ropne zapalenie kikuta macicy zwykle jest efek-
tem obecności pozosta³ości tkanki jajnikowej oraz in-
fekcji w obrêbie śluzówki kikuta macicy. Metod¹ lecze-
nia z wyboru jest usuniêcie pozosta³ości tkanki jajnika 
oraz resztek b³ony śluzowej macicy.

Niektórymi istotnymi dla lekarzy praktyków pytania-
mi s¹: Jak najszybciej rozpoznaæ uszkodzenie ściany 
macicy? Jak zapobiegaæ ropomaciczu u starszych suk, 
leczonych w przesz³ości farmakologicznie?

Leczenie metropatii zale¿y od wieku suki, objawów 
klinicznych, statusu reprodukcyjnego i/lub wcześniej 
istniej¹cych czynników. Decyzja, niezale¿nie od wyboru 
metody chirurgicznej czy farmakologicznej, powinna 
zostaæ podjêta jak najszybciej. Problemy mog¹ pojawiæ 
siê w przypadku niepowodzenia terapii zachowaw-
czej (konieczne jest szybkie rozpoznanie!) lub w przy-
padku z³ego stanu ogólnego (np. pêkniêcie macicy). 
Oprócz aglepristonu, tak¿e niskie dawki prostaglandyn 
w po³¹czeniu z antybiotykami s¹ szeroko stosowane 
w niechirurgicznej terapii ropomacicza. Aby zapobiec 
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nawrotom choroby, nale¿y nadzorowaæ kolejny cykl 
rujowy i stosowaæ leki zgodnie z wynikami badañ 
mikrobiologicznych. W wybranych przypadkach ko-
nieczne mo¿e byæ określenie momentu owulacji, aby 
zdecydowaæ, kiedy rozpocz¹æ leczenie.

Choroby jajników
Torbiele oraz guzy to najczêstsze schorzenia jajni-

ków, mimo to zmiany nowotworowe nale¿¹ raczej do 
rzadkości. W przypadku torbieli jajnikowych (pêcherzy-
kowych) mo¿na zastosowaæ terapiê w oparciu o GnRH 
lub hCG. Diagnoza opiera siê na objawach klinicznych, 
cytologii pochwy oraz pomiarach stê¿enia progestero-
nu. W diagnostyce ró¿nicowej pod uwagê nale¿y braæ 
torbiele oko³ojajnikowe, z regu³y nie wykazuj¹ce aktyw-
ności endokrynnej i przez to nie wywo³uj¹ce objawów 
klinicznych, ale widoczne podczas badania ultrasono-
graficznego. Spośród guzów jajników guz komórek 
ziarnistych spotykany jest najczêściej. Nawracaj¹ce 
w krótkich odstêpach czasu objawy estrogenizacji s¹ 
³atwe do stwierdzenia (diagnostyka ró¿nicowa torbieli 
jajnikowych). Metod¹ leczenia z wyboru jest usuniêcie 
chirurgiczne/OHE. 

Choroby pochwy
Wyp³yw z pochwy mo¿e byæ skutkiem metropa-

tii, chorób pochwy lub wystêpowania guzów uk³adu 
moczowego (rak p³askonab³onkowy) i stanowi wa¿ny 
objaw brany pod uwagê podczas diagnostyki ró¿nico-
wej. Wśród czynników zwi¹zanych z sam¹ pochw¹, 
guzy nowotworowe s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ obecności 
wyp³ywu u starszych suk. 

Wypadniêcie pochwy u starszych suk zwykle wska-
zuje na istnienie zmiany rozrostowej w jej obrêbie 
(nowotwory pokryte b³on¹ śluzow¹), podczas gdy 
u m³odszych samic jest ono indukowane dzia³aniem 
estrogenów. Przypadki „wypadniêcia” pochwy lub ma-
cicy u starszych suk w rzeczywistości diagnozowane s¹ 
później jako guzy pochwy.

Przewlek³e zapalenie pochwy u starszych sterylizo-
wanych suk ma czêsto zwi¹zek ze spadkiem napiêcia 
skóry oraz atrofi¹ tkanek w wyniku braku stymulacji 
hormonalnej. Leczenie jest trudne, a nawroty wystê-
puj¹ regularnie. W bardzo ciê¿kich przypadkach opi-
sywana jest waginektomia. 

Schorzenia ginekologiczne u starszych kotek
Przypadki zaburzeñ w obrêbie uk³adu rozrodczego 

u starszych kotek s¹ stosunkowo rzadkie w porównaniu 
do suk. Wiele kotek przechodzi w m³odości zabieg 
sterylizacji i nie ma u nich ryzyka rozwoju chorób jaj-
ników czy macicy. 

Zaburzenia funkcjonalne
Przed³u¿ona faza oestrus ma miejsce przede wszyst-

kim w okresie letnim (d³ugie dni) i mo¿e prowadziæ do 
wzrostu ryzyka wyst¹pienia chorób macicy, spadku 
wagi oraz anoreksji. 

Torbiele jajnikowe
Torbiele jajnikowe s¹ relatywnie czêste u kotek, 

a czêstotliwośæ ich wystêpowania wzrasta wraz z wie-
kiem. Zwykle s¹ to torbiele pêcherzykowe wyrastaj¹ce 
z dojrza³ych lub zanikaj¹cych pêcherzyków. Jeśli twory 
te produkuj¹ estrogeny, wystêpuje przed³u¿one oestrus. 
Podanie hCG lub GnRH wraz z stymulacj¹ mechanicz-
n¹ pochwy prowadz¹ do owulacji i ustania objawów 
rujowych. W przypadkach niepowodzenia leczenia, 
powinno siê podj¹æ interwencjê chirurgiczn¹. 

Pozosta³ości tkanki jajnikowej po gonadektomii. 
Jeśli na jajniku rozwijaj¹ siê po zabiegu pêcherzyki 
i torbiele, mo¿na je stwierdziæ wykonuj¹c cytologiê 
pochwy oraz pomiary stê¿enia progesteronu. Wiêksze 
torbiele mo¿na zobrazowaæ w badaniu USG.

Guzy jajnika
Guz z komórek ziarnistych oraz dysgerminoma s¹ 

najczêściej stwierdzanymi nowotworami jajników u ko-
tek. Do objawów klinicznych towarzysz¹cych guzom 
pochwy nale¿¹: uwypuklenie okolicy krocza, wypad-
niêcie tkanki guza ze sromu oraz bolesne oddawanie 
moczu lub zaparcia.

Choroby macicy
Spośród chorób macicy u kotek notuje siê przypadki 

torbielowatego rozrostu endometrium, któremu niekie-
dy towarzysz¹ torbiele jajnikowe. Kotki cierpi¹ce na 
zapalenie b³ony śluzowej macicy mog¹ nie wykazywaæ 
objawów choroby oprócz problemów z rozrodem, lub 
przeciwnie - mog¹ u nich rozwin¹æ siê objawy ogól-
ne, w tym gor¹czka i wyp³yw z pochwy. Endometritis 
zwykle spowodowane jest infekcj¹ na tle E.coli, pa-
ciorkowców lub gronkowców. 

Akumulacja ropnej wydzieliny prowadzi do powsta-
nia ropomacicza. 

Wodomacicze oraz śluzomacicze - nagromadzenie 
ja³owego p³ynu lub śluzu w świetle macicy mo¿e byæ 
efektem wystêpowania zaburzeñ uk³adu rozrodczego, 
wywo³anych przez zmiany nowotworowe, stany zapal-
ne, czy zmiany wrodzone.

Zapaleniu pochwy mo¿e towarzyszyæ intensywne 
wylizywanie okolicy warg sromowych. W takich przy-
padkach powinno siê stosowaæ antybiotyki miejscowo 
oraz ogólnie zgodnie z antybiogramem. 

Badanie kotki - postêpowanie diagnostyczne. Na-
le¿y zebraæ pe³en wywiad, wykonaæ badanie fizykalne 

Tabela 1: Przegl¹d chorób uk³adu rozrodczego 
 starszych kotek (wybrane)

Narz¹d Choroba

Macica

CEH
Przewlek³e ropne endometritis
Ropomacicze
Krwiomacicze
Wodomacicze
Śluzomacicze

Jajniki Torbiele
Guzy

Pochwa
Zapalenie przedsionka pochwy
Polipy, guzy (rzadkie)
Wypadniêcie pochwy (rzadkie)
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i badania kliniczne (serologia, morfologia krwi, profil 
chemiczny, analiza moczu i in.).

Literatura u autora.

Źród³o: XIV Kongres: „Problemy w rozrodzie ma³ych 
zwierz¹t: p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; 
Wroc³aw, 13-14 października 2018r.

Sandra Goericke-Pesch
Reproductive Unit of the Clinics - Clinic for Small Animals, 
University of Veterinary Medicine Hannover, Germany 
Email: Sandra.Goericke-Pesch@tiho-hannover.de

HORMONY I NOWE MARKERY 
W DIAGNOSTYCE CHORÓB UK£ADU 

ROZRODCZEGO - OBIECUJ¥CE 
PERSPEKTYWY

W praktyce weterynaryjnej mo¿na wykorzystywaæ 
oznaczenia ró¿nych hormonów ¿eby u³atwiæ postawie-
nie w³aściwej diagnozy. Niniejszy artyku³ ma na celu 
przegl¹d hormonów oraz starych i nowych markerów 
diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu fi-
zjologicznych i patologicznych stanów uk³adu rozrod-
czego.

Progesteron (P4) jest najczêściej oznaczanym hor-
monem w rozrodzie ma³ych zwierz¹t. Podobnie do 
innych steroidowych hormonów p³ciowych - estradiolu 
17ß (E2) i testosteronu, mo¿e byæ oznaczany z suro-
wicy lub heparynizowanego osocza i jest wzglêdnie 
stabilny (temperatura pokojowa: 4 dni, temp. 2-8oC: 
minimum 1 tydzieñ). P4 jest powszechnie u¿ywany do 
wyznaczania terminu owulacji, a przez to do wyznacza-
nia optymalnego terminu krycia. Wartości referencyjne 
ró¿ni¹ siê pomiêdzy laboratoriami i jest kluczowym 
odnoszenie siê do tych stosowanych w danym laborato-
rium. Poniewa¿ P4 jest silnie metabolizowany w trakcie 
dnia, celem prawid³owego monitoringu oznaczenia 
powinno wykonywaæ siê rano. Inne wskazania do 
oznaczeñ P4 to identyfikacja suk z hypoluteoidyzmem 
oraz przewidywanie terminu porodu. Jeśli stê¿enie P4 
jest <2 ng/ml (proszê odnosiæ siê do wartości referen-
cyjnych danego laboratorium!), urodzenie pierwszego 
szczeniêcia powinno nast¹piæ w ci¹gu 24 godzin.

Estradiol-17ß (E2) jest innym kluczowym hormo-
nem p³ciowym u samic. Chocia¿ mo¿e byæ oznaczany 
z krwi, badanie jest czasoch³onne i drogie. Tañsz¹ 
drog¹ zbadania wp³ywu estrogenów jest wykorzysta-
nie cytologii pochwy. Obecnośæ komórek pośrednich 
du¿ych, powierzchownych oraz bezj¹drzastych w wy-
mazach z pochwy wskazuje na dzia³anie estrogenów. 
Waginoskopia jest inn¹ metod¹ weryfikowania estro-
genów - estrogeny powoduj¹ obrzêk b³ony śluzowej. 
Dowiedzenie obecności estrogenów poprzez cytologiê 
pochwy lub badanie waginoskopowe jest pomocne 
w identyfikowaniu fazy estrus oraz momentu owula-
cji, ale tak¿e przy podejrzeniu zespo³u pozostawionej 
tkanki jajnikowej (w momencie, kiedy suka jest atrak-
cyjna dla samców), hormonalnie czynnych patologii 

jajników i j¹der, jak torbiele jajników, guz z komórek 
ziarnistych czy guz z komórek Sertoliego. W przesz³ości 
oznaczanie stê¿enia E2 by³o wykonywane przed i po 
podaniu GnRH w teście stymulacji, celem zaobserwo-
wania wzrostu u suk z pozostawion¹ tkank¹ jajnikow¹, 
która w danym momencie nie produkuje hormonów. 

Oznaczanie testosteronu we krwi obwodowej jest 
przydatne w diagnozowaniu wnêtrostwa, hipogonady-
zmu oraz atrofii j¹der. Z powodu pulsacyjnego uwal-
niania, pojedyncza analiza nie jest wskazana. Chocia¿ 
pojedyncze oznaczenie mo¿e daæ prawid³owe wyniki 
u psów, istnieje wzglêdnie wysokie ryzyko fa³szywie 
negatywnych wyników u kocurów. Powodem jest fakt, 
¿e niekastrowane kocury mog¹ wykazywaæ bazowe 
stê¿enie testosteronu (T<0.1 ng/ml). W konsekwencji 
zaleca siê test stymulacji GnRH - pobranie pierwszej 
próbki przed stymulacj¹ GnRh (0’), podanie np. 50 
ug/kg (1 ml/10 kg) octanu busereliny, oraz oznaczenie 
jednej do trzech próbek po stymulacji (po 30, 60 i 90 
min). Alternatywnie, mo¿na wykonaæ test stymulacji 
hCG. Znacz¹cy wzrost stê¿enia testosteronu po sty-
mulacji w porównaniu do stê¿enia przed, wskazuje na 
obecnośæ tkanki j¹drowej.

Relaksyna jest hormonem peptydowym zwi¹zanym 
z ci¹¿¹ u psów i kotów. Produkowana jest przez trofo-
blast p³odu i mo¿e byæ wykrywana od 24 dnia ci¹¿y. 
Chocia¿ istniej¹ szybkie testy do stosowania w praktyce 
klinicznej, oznaczanie relaksyny jest metod¹ z wyboru 
tylko jeśli nie jest dostêpne badanie ultrasonograficzne. 
Tylko USG mo¿e zweryfikowaæ ¿ywotnośæ p³odów, 
podczas gdy oznaczanie relaksyny w krwi mo¿e daæ 
wynik pozytywny nawet kilka dni po obumarciu p³o-
dów. Poniewa¿ relaksyna nie jest stabilnym hormonem 
(2 dni przechowywania w temp. 2-8oC), zalecana jest 
szybka wysy³ka, analiza na miejscu lub mro¿enie pró-
bek. 

Hormon luteinizuj¹cy, LH, jest peptydowym hor-
monem produkowanym przez przysadkê. Podobnie 
jak inne hormony peptydowe, LH nie jest stabilny, 
przechowywanie w temp. 2-8oC jest mo¿liwe mak-
symalnie przez jeden dzieñ, d³u¿sze przechowywanie 
wymaga mro¿enia. Pó³ilościowy szybki test jest do-
stêpny i mo¿e byæ u¿ywany do wyznaczania momentu 
owulacji, stwierdzenia czy zwierzê by³o sterylizowane, 
czy nie, a tak¿e do diagnostyki pozostawionej tkanki 
jajnikowej. Chocia¿ test LH jest czêsto u¿ywany do 
wyznaczania wyrzutu LH i określania terminu owulacji 
w Stanach Zjednoczonych, rzadko wykorzystywany jest 
do tego w Europie. Oznaczanie LH jest przydatne do 
weryfikowania czy zwierzê jest kastrowane czy nie. 
Niskie stê¿enie LH jasno wskazuje na obecnośæ tkanki 
jajnikowej (lub j¹drowej). W przypadku wcześniejszej 
sterylizacji, na skutek braku ujemnego sprzê¿enia 
zwrotnego, stê¿enie LH jest znacz¹co wy¿sze u zwie-
rz¹t sterylizowanych. Do stwierdzenia czy podwy¿szone 
stê¿enie LH jest wynikiem wcześniejszej sterylizacji czy 
piku LH, nale¿y przeprowadziæ badanie ginekologicz-
ne, ¿eby stwierdziæ czy zwierzê jest w rui. Poniewa¿ 
oznaczenie LH jest szybkie, proste i wzglêdnie wiary-
godne, jest metod¹ z wyboru przy sprawdzaniu, czy kot 
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o nieznanym statusie reprodukcyjnym przyniesiony do 
sterylizacji by³ kastrowany. Przeprowadzenie testu LH 
przed zabiegiem powala unikn¹æ zbêdnego znieczule-
nia i laparotomii.

Hormon Anty-Mullerowski, AMH, jest glikopro-
tein¹, która znalaz³a siê w centrum uwagi weterynarii 
nie tak dawno temu. W temp. 2-8oC jest stabilny 
przez 5 dni, a w temperaturze pokojowej przez nawet 
3 dni. AMH jest produkowany specyficznie przez ko-
mórki Sertoliego oraz komórki ziarniste po osi¹gniêciu 
dojrza³ości p³ciowej. U samca AMH jest kluczowym 
hormonem w ró¿nicowaniu p³ci. Oznaczanie AMH 
jest metod¹ z wyboru w przypadku zwierzêcia o nie-
znanym statusie gonadalnym oraz przy podejrzeniu 
pozostawionej tkanki jajnikowej. Wyniki s¹ wiarygodne 
- sterylizowane samce i samice wykazuj¹ ekstremalnie 
niskie stê¿enie (poni¿ej progu detekcji, <0.02 ng/ml, 
w zale¿ności od laboratorium), podczas gdy zwierzêta 
niesterylizowane oraz z pozostawion¹ tkank¹ jajnikow¹ 
maj¹ znacz¹co wy¿sze stê¿enie AMH (>0.5 ng/ml). Co 
interesuj¹ce, podwy¿szone stê¿enie AMH wystêpuje 
u pacjentów z guzem komórek ziarnistych oraz guzem 
komórek Sertoliego, a tak¿e u wnêtrów i interseksów. 

Prostatowa specyficzna esteraza psów (Canine 
prostate specific serum esterase, CPSE) jest enzy-
mem, który s³u¿yæ mo¿e jako dobry marker ³agodne-
go przerostu prostaty (BPH). Oznaczenie CPSE jest 
alternatyw¹ lub dodatkowym narzêdziem w stosunku 
do konwencjonalnych metod diagnostyki BPH, takich 
jak cytologia czy USG. Jednak¿e, ani CPSE ani ¿a-
den inny marker oznaczany we krwi, nie mo¿e s³u¿yæ 
jako marker nowotworów prostaty, jak to ma miejsce 
w przypadku specyficznego antygenu prostaty (PSA) 
u ludzi. 

Oznaczanie hormonów tarczycy jest zalecane 
w przypadku obni¿onej p³odności i niep³odności, po-
niewa¿ hypotyreoidyzm od dawna jest uwa¿any za 
czêst¹ przyczynê tych zaburzeñ, zw³aszcza u ras ol-
brzymich. Zwiazek pomiedzy zaburzeniami p³odności 
a niedoczynności¹ trczycy jest udowodniony u ludzi. 
U zwierz¹t jest to zale¿nośæ ci¹gle dyskusyjna. Istniej¹ 
hipotezy, ¿e obni¿one libido i spadek jakości nasienia 
mog¹ byæ zwi¹zane z niedoczynności¹ tarczycy u sam-
ców. U suk z kolei opisano zwi¹zek pomiêdzy zabu-
rzeniami cyklu rujowego, przed³u¿aj¹cym siê anoestrus 
oraz powracaj¹cymi ci¹¿ami rzekomymi a hipotyre-
oidyzmem. Te obserwacje kliniczne trudno jest udo-
wodniæ za pomoca kontrolowanych prac klinicznych. 
W³aściwa diagnostyka hypotyreoidyzmu opiera siê na 
analizie stê¿enia tyroksyny (T4), wolnej tyroksyny (fT4), 
oraz hormonu tyreotropowego (cTSH). Oznaczanie 
przeciwcia³ przeciwtarczycowych okaza³o siê przydat-
ne, poniewa¿ autoprzeciwcia³a mog¹ interferowaæ 
ze stê¿eniem T4, T3, fT4 oraz fT3. W konsekwencji 
stê¿enia odpowiednich hormonów s¹ w normalnym 
zakresie. Istniej¹ hipotezy, ¿e obecnośæ wysokiego 
poziomu autoprzeciwcia³ mo¿e byæ wczesnym marke-
rem rozwijaj¹cej siê niedoczynności tarczycy, dlatego 
badanie kontrolne jest wskazane po 3-6 miesi¹cach 
po pierwszym oznaczeniu. 

Istnieje kilka starych oraz nowo zidentyfikowanych 
markerów do ró¿nicowania ropomacicza od wodo-/
śluzomacicza oraz do weryfikowania zaawansowania 
ropomacicza (endotoksemia, zespó³ ogólnoustrojowej 
odpowiedzi zapalnej - SIRS). Najbardziej u¿ytecznym 
parametrem laboratoryjnym do ró¿nicowania ropo-
macicza i śluzomacicza jest kombinacja metabolitu 
prostaglandyny PGF2 (PGFM) oraz odsetka neutro-
fili pa³eczkowatych (wra¿liwośæ 100%, specyficznośæ 
81.8%) lub kombinacja odsetka neutrofili pa³eczko-
watych oraz bia³ka C-reaktywnego (CRP) (wra¿liwośæ 
97,7%, specyficznośæ 75%). Odnośnie nasilenia ro-
pomacicza, bia³ka ostrej fazy (APP), zw³aszcza wzrost 
CRP, ale tak¿e surowiczego amyloidu A i haptoglobi-
ny wskazuj¹ na SIRS lub komplikacje pooperacyjne, 
a wysokie ich poziomy s¹ zwi¹zane ze śmiertelności¹. 
Jednak¿e tak¿e proste parametry, jak nieprawid³owa 
temperatura cia³a (podwy¿szona/obni¿ona) oraz leuko-
penia okaza³y siê przydatne do przewidywania ryzyka 
wyst¹pienia zapalenia otrzewnej (odpowiednio 3,5 
oraz 18 razy wy¿sze ryzyko). Średnie do silnego os³a-
bienie, bladośæ b³on śluzowych oraz leukopenia wi¹za³y 
siê z przed³u¿on¹ pooperacyjn¹ hospitalizacj¹ 3 dni 
(7,3 oraz >3,5 wy¿sze ryzyko), wskazuj¹c na wysok¹ 
przydatnośæ poprawnie przeprowadzonego podstawo-
wego badania klinicznego oraz prostego badania krwi 
- nawet w warunkach podstawowej praktyki klinicznej. 
Inne czynniki wskazuj¹ce na powa¿ny stan pacjenta to 
rozsiane wykrzepianie wewn¹trznaczyniowe (DIC) oraz 
trombocytopenia. Wzrost wysycenia tlenem krwi ¿ylnej 
wskazuje na dobre rokowanie. Stosunek bia³ka w mo-
czu do kreatyniny oraz/lub utrzymuj¹ca siê proteinuria 
wskazuj¹ na uszkodzenie nerek w wyniku endotoksemii. 

Piśmiennictwo u autora.
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Z historii

weterynarii

Dr n.wet. in¿. Bartosz Winiecki
Emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie 

PROF. DR ANDRZEJ WALENTOWICZ 
- LEKARZ I LEKARZ WETERYNARYJNY 

ZAS£U¯ONY DLA KRAKOWA
Andrzej (Jêdrzej) Walentowicz (1850-1897) uro-

dzi³ siê w Krzeszowicach. W piśmiennictwie jego imiê 
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spotyka siê jako Andrzej i Jêdrzej. W Przegl¹dzie We-
terynarskim rok. I -1886, str. VII zapisano, zapewne 
b³êdnie: „Walentowicz Antoni Dr. miejski lekarz wet. 
w Krakowie.”

Studia weterynaryjne odby³ w wojskowym instytucie 
weterynaryjnym w Wiedniu i ukoñczy³ je w 1872 r. 
z odznaczeniem, poczem postanowi³ uzupe³niæ swoje 
wykszta³cenie o studia medyczne. W zwi¹zku z tym 
musia³ na nowo podj¹æ przerwan¹ wiele lat wcześniej 
naukê gimnazjaln¹, co z pozoru mo¿e wydawaæ siê 
niezrozumia³e. Szko³a weterynaryjna w Wiedniu nie wy-
maga³a świadectwa dojrza³ości. Nie by³o te¿ potrzebne 
przy uzyskaniu posady weterynarza podwawelskiego 
grodu, poniewa¿ wy¿ej by³y cenione talent i szeroka 
wiedza, ni¿ odpowiednik dzisiejszej matury. Od 1878 r. 
studiowa³ medycynê na Uniwersytecie Jagielloñskim 
(UJ), gdzie w 1884 r. uzyska³ stopieñ doktora w. nauk 
lekarskich. 

Doktor wszech nauk lekarskich (³ac. doctoris me-
dicinae universae) by³ tytu³em powsta³ym w drugiej 
po³owie XIX w. w Cesarstwie Austrii, w miejsce 
wcześniejszych tytu³ów doktora medycyny, chirurgii, 
magistra po³o¿nictwa i magistra okulistyki. Nadawany 
by³ absolwentom studiów medycznych. By³ odpowied-
nikiem dzisiejszego tytu³u zawodowego lekarza (oraz 
- w innych dziedzinach - tytu³u magistra) i nie wi¹za³ 
siê z napisaniem pracy doktorskiej, ani ze stopniem 
naukowym doktora. 

Walentowicz po studiach weterynaryjnych, jako 
stypendysta rz¹dowy, bada³ ksiêgosusz w Galicji i Bu-
kowinie. Przedsiêwziête wówczas na jego polecenie 
środki zaradcze przynios³y bardzo dobre rezultaty, co 
z kolei zapewni³o mu rz¹dowe fundusze na pokrycie 
kosztów podró¿y naukowej do Monachium, Stuttgartu 
i Pary¿a, gdzie odby³ studia uzupe³niaj¹ce.

W 1873 r. zosta³ miejskim weterynarzem w Krako-
wie. W 1886 r. by³ delegowany przez w³adze miasta 
Krakowa do Instytutu Pasteura w Pary¿u, celem za-
poznania siê z produkcj¹ oraz metodami szczepieñ 
przeciwko wściekliźnie.

W roku 1885 zosta³ docentem weterynarii w szkole 
rolniczej w Czernichowie i w latach 1885-1897 wyk³a-
da³ zoologiê oraz weterynariê. W tej typowo rolniczej 
podkrakowskiej wiosce ju¿ w 1860 r. utworzono Szko³ê 
Praktyczn¹ Gospodarstwa Wiejskiego, funkcjonuj¹c¹ 
do dziś jako Zespó³ Szkó³ Rolniczego Centrum Kszta³-
cenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka, bêd¹c¹ 
najstarsz¹ szko³¹ rolnicz¹ w Polsce. Za³o¿ycielem szko³y 
by³o Krakowskie Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze, 
które utrzymywa³o j¹ z pieniêdzy skarbu pañstwa oraz 
z funduszu banku krajowego, a¿ do koñca 1880 r. 
Wówczas - na mocy uchwa³y sejmowej z 24 września 
1878 r. uznano j¹ za zak³ad krajowy i z dniem 1 stycz-
nia 1881 r. przesz³a pod zarz¹d wydzia³u krajowego, ze 
zwierzchnim nadzorem kuratorium, delegata wydzia³u 
krajowego oraz delegata Towarzystwa Gospodarczo-
-Rolniczego w Krakowie. W wykazie grona nauczy-
cielskiego wystêpuj¹ docenci: Walentowicz Jêdrzej, 
dr. - dla weterynarii oraz Stefczyk Franciszek, dr. - dla 
jêzyka polskiego i historii.

Absolwentem Zespo³u Szkó³ Rolniczego Centrum 
Kszta³cenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka 
w Czernichowie z 1945 r. jest m.in. Romuald Fitko 
- lekarz weterynarii, profesor zwyczajny w Uniwersy-
tecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Warto te¿ nadmieniæ, ¿e w 1890 r. dr Franciszek 
Stefczyk powo³a³ do ¿ycia Spó³dzielcz¹ Kasê Oszczêd-
ności i Po¿yczek, która da³a pocz¹tek spó³dzielczości 
wiejskiej.

Andrzej Walentowicz od 1888 r. prowadzi³ wyk³ady 
z weterynarii na wydziale lekarskim UJ. Na podstawie 
rozprawy „O wp³ywie nerwu nasieniowego zewnêtrz-
nego na wydzielanie mleka u owiec i kóz” uzyska³ 
w 1888 r. na tym wydziale habilitacjê w zakresie we-
terynarii. W 1892 r. zosta³ profesorem nadzwyczaj-
nym wydzia³u lekarskiego UJ, w którym zorganizowa³ 
muzeum oraz pracowniê bakteriologiczn¹. W pracy 
dydaktycznej podj¹³ siê prowadzenia kursu z policji we-
terynaryjnej, który by³ wtedy nadobowi¹zkowy, a przez 
to i p³atny przez studentów. Kurs by³ dostêpny zarówno 
dla s³uchaczy wydzia³u lekarskiego, jak i powsta³ego 
w 1890 r. Studium Rolniczego UJ. Wychodz¹c na-
przeciw zró¿nicowanym akademickim programom, 
profesor stworzy³ w późniejszym okresie dwa odrêb-
ne programy zajêæ dla wydzia³u lekarskiego i studium 
rolniczego przy Wydziale Filozoficznym UJ. Wyk³ady 
z policji weterynaryjnej prowadzone na dwóch wydzia-
³ach mo¿na śmia³o uznaæ za istotny moment w dzie-
jach akademickiego nauczania weterynarii w Krakowie. 
W³adze obu wydzia³ów wspólnie stara³y siê u w³adz 
o reaktywowanie katedry weterynarii w pe³nym s³owa 
znaczeniu. Sta³o siê to dopiero w 1892 r., kiedy An-
drzej Walentowicz uzyska³ profesurê nadzwyczajn¹. 
Warto zauwa¿yæ, ¿e katedrê weterynarii UJ prowadzi³ 
w dwóch okresach 1815-1818 oraz 1823-1829 dr 
med. Sebastian Girtler, który wyk³ada³ 6-7 razy w ty-
godniu. Po jego śmierci katedrê zniesiono i wznowiono 
j¹ w 1850r., po czym powtórnie zlikwidowano i osta-
tecznie powo³ano do ¿ycia dla Walentowicza w 1892r., 
ustanawiaj¹c nadzwyczajn¹ katedrê weterynarii.

Poszukiwa³ godnego locum dla swojej katedry oraz 
wyst¹pi³ o ustalenie sta³ego etatu asystenta. W 1895 r. 
jej pierwszym asystentem zosta³ mianowany Fryderyk 
Simon (1868-1901), lekarz, wychowanek wydzia³u 
lekarskiego UJ oraz weterynarz, po studiach uzupe³-
niaj¹cych w Wiedniu. 

Pocz¹tkowo uzyska³ przy ul. Św. Jana osobny lokal 
z przeznaczeniem na wyk³ady i ambulatorium. Osta-
tecznie w 1896 r. otrzyma³ na rzecz katedry pomiesz-
czenia w budynku przy ul. Kopernika 8. 

Jego program badawczy i dydaktyczny katedry by³ 
pomyślany z rozmachem. Wyk³ady dla s³uchaczy me-
dycyny oraz dla lekarzy kandydatów do egzaminów 
fizykackich prowadzi³ do 1897r. Dla s³uchaczy medy-
cyny wyk³ada³ 3 razy w tygodniu po jednej godzinie na-
ukê o chorobach stadnych i zaraźliwych wraz z policja 
weterynaryjn¹ oraz patologie i terapiê najczêstszych 
chorób domowych.

Swoje rozprawy naukowe publikowa³ w Pamiêtni-
ku Akademii Umiejêtności, w Przegl¹dzie Lekarskim, 
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w Przegl¹dzie Weterynarskim, w czasopiśmie Wete-
rynarya oraz po niemiecku w ró¿nych czasopismach 
weterynaryjnych. Jest autorem szeregu prac z zakresu 
diagnostyki i terapii schorzeñ zwierz¹t (zachowano ory-
ginaln¹ pisowniê): 
 1) Uwagi nad wścieklizn¹. Przegl¹d lekarski 1876.
 2) Kilka uwag o szczepieniu zarazy p³ucnej u byd³a. Prze-

gl¹d lekarski 1876.
 3) Echinorhynchus. Pamiêtnik wydzia³u matematyczno  

przyrodniczego Akademii Umiejêtności 1877.
 4) Kamienie i skamieliny w ustroju zwierzêcym. Przegl¹d 

lekarski 1879. 
 5) Pomór na karpie w Kaniowie. Przegl¹d Weterynarski 

Nr. 11. 1 Listopada 1886. Rok I. 
 6) Pomór na karpie w Kaniowie. Dokoñczenie. Przegl¹d 

Weterynarski Nr. 12. 1. Grudnia 1886. Rok I. 
 7) Kilka uwag o budowie stajen i umieszczeniu zwierz¹t 

ze stanowiska higjeny. Przegl¹d Weterynarski Nr. 3. 
1 Marca 1887. Rok II. 

 8) O wp³ywie nerwu nasieniowego zewnêtrznego na wy-
dzielanie mleka u owiec i kóz. Przegl¹d Weterynarski 
Nr. 4. 1 Kwietnia 1888. Rok III. 

 9) O wp³ywie nerwu nasieniowego zewnêtrznego na wy-
dzielanie mleka u owiec i kóz. Doświadczenia u owcy. 
Przegl¹d Weterynarski Nr. 5. 1 Maja 1888. Rok III.

10) O wp³ywie nerwu nasieniowego zewnêtrznego na wy-
dzielanie mleka u owiec i kóz. Doświadczenia na kozie. 
Przegl¹d Weterynarski Nr. 6. 1 Czerwca 1888. Rok III.

11) O wp³ywie nerwu nasieniowego zewnêtrznego na wy-
dzielanie mleka u owiec i kóz. Dokoñczenie. Przegl¹d 
Weterynarski Nr. 7. 1 Lipca 1888. Rok III. 

12) O kamieniach w ustroju zwierzêcym. Przegl¹d Wetery-
narski Nr. 8. 1 sierpnia 1890. Rok V. 

13) Gruźlica bydlêca, a rzezactwo ¿ydowskie. Przegl¹d We-
terynarski Nr. 9. 1 września 1890. Rok V. 

14) O przypadku dwup³ciowości obustronnej u świni, her-
maphroditismus bilateralis (z pracowni anatomii opi-
sowej, prof. Dra L.Teichmanna. Odbitka z tomu XIV 
Pamiêtnika wydzia³u matematyczno przyrodniczego 
Akademii Umiejêtności). Kraków 1887, stron 6, 2 tabl. 
litogr. Nak³adem Redakcyi „Przegl¹du Weterynarskie-
go” 1891.

15) O walce pasorzytów w przewodzie pokarmowym konia. 
Przegl¹d Weterynarski Nr. 10. 1 października 1891. 
Rok VI. 

16) Otrucie kie³kami. Przegl¹d Weterynarski Nr. 12. 1 Grud-
nia 1891. Rok VI. 

17) O wartości rozpoznawczej tuberkuliny Kocha w perlicy 
bydlêcej. Przegl¹d Weterynarski Nr. 3. 1 marca 1893. 
Rok VIII. 

18) O wartości dyagnostycznej malleiny. Przegl¹d Wetery-
narski Nr. 12. 1 grudnia 1893. Rok VIII. 

19) Z psychologii zwierz¹t. Wyk³ad publiczny na rzecz domu 
akademickiego w Krakowie. Przegl¹d Weterynarski Nr. 
8. 1 sierpnia 1894. Rok IX. 

20) Przyczynek do powstawania promienicy. Przegl¹d We-
terynarski Nr. 11. 1 listopada 1894. Rok IX. 

By³ wspó³pracownikiem Przewodnika hygieniczne-
go - organu Towarzystwa Opieki Zdrowia za³o¿onego 
przez prof. dr. H. Jordana.

W numerze 2/1985 tego czasopisma Andrzej Wa-
lentowicz figuruje w wykazie prenumeraty na okres od 
8 Stycznia do 5 Lutego 1895. Pismo by³o bezp³atne 
dla cz³onków Towarzystwa opieki zdrowia, którego 

cz³onkiem móg³ byæ ka¿dy kto na jego cel z³o¿y z³r. 
2 sk³adki. Przewodnik w przedp³acie kosztowa³ dla 
Galicyi z³r. 3, a dla nauczycieli szkó³ ludowych z³r. 1 
(zachowano pisowniê oryginaln¹).

Z du¿ym zaanga¿owaniem uczestniczy³ w uk³adaniu 
s³ownika wyrazów technicznych weterynarskich, wy-
danego wspólnie ze s³ownikiem wyrazów lekarskich 
w 1895 r. w Krakowie. 

Przedstawiaj¹c wyk³ad publiczny pt. „Z psychologii 
zwierz¹t” kwestowa³ na rzecz domu akademickiego 
w Krakowie (Przegl¹d Weterynarski Nr. 8. 1 sierpnia 
1894). Wszystkie dzie³a weterynaryjne ze swojej biblio-
teki zapisa³ Towarzystwu Bratniej Pomocy S³uchaczów 
Weterynaryi we Lwowie. 

By³ prezesem Krakowskiego Towarzystwa Lekar-
skiego (1895 r.). W stowarzyszeniu dla wydawnictwa 
dzie³ lekarskich bra³ czynny udzia³ jako cz³onek, a na-
stêpnie wiceprezes. 

Aktywnie udziela³ siê w Stowarzyszeniu Ochrony 
Zwierz¹t w Krakowie za³o¿onym w 1887 r. Zarz¹d 
Stowarzyszenia sprawowa³ wydzia³, sk³adaj¹cy siê 
z przewodnicz¹cego, jego zastêpcy, sekretarza oraz 12 
cz³onków. Walentowicz Andrzej, dr. med. by³ jednym 
z cz³onków wydzia³u. 

W wykazie urzêdników Magistratu królewskiego sto-
³ecznego miasta Krakowa wystêpuje jako weterynarz 
Walentowicz Jêdrzej, dr. wsz. n. lek. W tej dzia³alności 
poświêca³ du¿o energii i czasu pracom w komisjach - 
sanitarnej oraz przemys³owo-lekarskiej, w której mia³ 
decyduj¹cy g³os w sprawie zak³adania wzorowych obór 
i mleczarni. By³ autorem szeregu projektów dotycz¹-
cych w³aściwych pod wzglêdem higienicznym warun-
ków hodowli zwierz¹t. 

W lipcu 1891r. odby³ siê w Krakowie VI Zjazd le-
karzy i przyrodników, który obradowa³ w 14 sekcjach. 
Przewodnicz¹cym sekcji weterynarii by³ Andrzej Walen-
towicz. W Przegl¹dzie Weterynarskim nr 8 z 1890r. 
zapisano, ¿e tymczasow¹ sekcjê weterynarii zawi¹zano 
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19 lipca 1890r. Przewodnicz¹cym wybrano dr. An-
drzeja Walentowicza, doc. wet. w UJ, I weterynarza 
miejskiego w Krakowie. Jego zastêpc¹ by³ Karol Klich 
c.k. weterynarz powiatowy w Krakowie, sekretarzem 
sekcji by³ Maksymilian Papée II-gi weterynarz miejski 
w Krakowie. 

Na Zjeździe w 1891r. prezentowano referat „O gruź-
licy” opracowany przez prof. dr. Piotra Seifmana, wet. 
kraj. Aleksandra Litticha, dr. Józefa Kubickiego i doc. 
dr. Andrzeja Walentowicza. 

Podczas wystawy byd³a rogatego i konkursu mlecz-
ności odbywanym w okresie 21-27 czerwiec 1894 r., 
Andrzej Walentowicz z Krakowa, by³ jurorem. Odno-
śnie tej wystawy oraz wystawy owiec i trzody chlewnej, 
która mia³a miejsce w okresie 8-12 czerwiec 1894 r., 
w Przegl¹dzie Weterynarskim Nr. 7 z 1 lipca 1894 
jest informacja, ¿e s³u¿ba weterynaryjna by³a podczas 
obu wystaw wzorowo zorganizowana, tak, ¿e zyska³a 
sobie ogólne uznanie. 

Profesor Andrzej Walentowicz zmar³ przedwcześnie 
8 listopada 1897 r., bêd¹c chlub¹ zawodu weterynaryj-
nego, którego godnośæ wysoko ceni³. Jego przyjaciel 
dr Józef Szpilman, rektor C.K. Akademii Weterynaryi 
we Lwowie we wspomnieniu pośmiertnym wskaza³, 
¿e zmar³y by³ cz³owiekiem szlachetnym, wielkich za-
let serca, gotowym do pomocy kolegom i rodzinie, 
niespo¿ytego hartu ducha. Zami³owanie do zawodu 
prowadzi³o go wy¿ej i wy¿ej „per aspera ad astra” 
(przez trudy do gwiazd). Jako nauczyciela cechowa³a go 
skromnośæ w obejściu i przystêpnośæ, czym wzbudza³ 
u uczniów szacunek, powa¿anie i prawdziw¹ sympatiê. 
Piśmiennictwo:
1) Internet: wikipedia.
2) Zagadnienia doradztwa rolniczego. Wydawnictwo Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddzia³ w Poznaniu, nr 
2/2009. 

3) Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Ksiê-
stwem Krakowskim na rok 1889. Nak³adem C.K. Namiest-
nictwa. Lwów 1889.

4) Internetowy Polski S³ownik Biograficzny.
5) Bibliografia Polska XIX stulecia (W-Z) t. V.
6) Przegl¹d Weterynarski: tom I/1886 oraz numery 11 i 

12/1886, 3/1887, 4 do 7/1888, 8 i 9/1890, 10 i 
12/1891, 3 i 12/ 1893, 8 i 11/1894 oraz 12/1897.

7) Pamiêtnik wydzia³u matematyczno-przyrodniczego Akademii 
Umiejêtności, t. XIV. Kraków 1887.

8) Gryglewski R.W.: Nauczanie weterynarii na Uniwersytecie 
Jagielloñskim w XIX i pocz¹tkach  XX wieku.  ¯ycie Wet. 
2018, (3).

9) Perenc A.:  Historia lecznictwa zwierz¹t w Polsce. Wroc³aw-
-Warszawa, 1958.

XXII MIÊDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA

OKRES MIÊDZYCI¥¯OWY U BYD£A 
- TRZY NAJWA¯NIEJSZE MIESI¥CE

13 -14 czerwca 2019 r.
w Teatrze Zdrojowym w Polanicy - Zdroju

przy ul. Parkowej 2
Konferencja poświêcona bêdzie wa¿nym zagadnie-

niom i procesom jakie przebiegaj¹ w organizmie krowy 
w okresie miêdzyci¹¿owym. Czas ten decyduje o dal-
szej p³odności i wydajności zwierz¹t. W odniesieniu do 
krów o u¿ytkowości mlecznej nabiera to szczególnego 
znaczenia, w kontekście osi¹ganych efektów ekono-
micznych.

Przewidziane s¹ równie¿ warsztaty, dotycz¹ce zasto-
sowania najnowszych technik diagnostycznych oraz 
wspomaganego rozrodu u byd³a. 

Szczegó³owy program oraz informacje organizacyjne 
zamieszczone s¹ na stronie konferencji: 

www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl

TEMATY WYK£ADÓW 
1. dr hab. Wojciech Barañski, prof. nadzw.: „Zdrowa 

macica - cielna krowa”;
2. dr hab. Krzysztof Lutnicki prof.nadzw., dr hab. £ukasz 

Kurek, dr Piotr Dêbiak: „St³uszczenie w¹troby u krów 
mlecznych - wspó³czesne mo¿liwości diagnostyczne”;

3. dr Sebastian Smulski: „Zagro¿enia dla gruczo³u mle-
kowego w okresie poporodowym”;

4. prof. J.Twardoñ, dr Grzegorz J.Dejneka: „Czy war to 
przeprowadzaæ badania kliniczne gruczo³u mlekowego 
u krów”;

5. prof. Walter Baumgartner: „Ostra i podostra kwasica 
¿wacza u byd³a”;

6. prof. Heiner Bollwein, dr Julia Traversari: „Wyd³u¿enie 
okresu laktacji u krów wysokowydajnych - wp³yw na 
procesy reprodukcyjne“.

Studia
podyplomowe,
konf. naukowe,

szkolenia
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7. prof. Heiner Bollwein, dr Julia Traversari: „Wyd³u¿e-
nie okresu laktacji u krów wysokowydajnych - wp³yw 
na produkcjê mleka, zdrowie wymienia oraz BCS”;

8. dr Jacek Mrowiec: „Wykorzystanie perineoplastyki 
w celu skrócenia okresu miêdzyci¹¿owego u krów 
z zaburzeniami szczelności sromu”;

9. prof. Aleksander Starke: „Syndrom st³uszczenia 
w¹troby u byd³a a zaburzenia jej funkcji “

10. dr Jacek Wawrzykowski, mgr Franczyk Monika, 
prof. Marta Kankofer: „Profil proteonomiczny 
zatrzymanego ³o¿yska u krów”;

11. dr Micha³ Bednarski: „Zaka¿enia bakteryjne przewo-
du pokarmowego krów w okresie powycieleniowym 
oraz ciel¹t po pierwszym miesi¹cu ¿ycia”;

12. dr hab. Piotr Brodzki, prof. nadzw.: „Endometritis 
u byd³a w okresie poporodowym”;

13. dr hab. Krzysztof Rypu³a, prof. nadzw.: „Przyczyny 
i mo¿liwości zapobiegania chorobom zakaźnym 
i paso¿ytniczym u byd³a w okresie miêdzyci¹¿o-
wym”;

14. dr £ukasz Hlubek: „¯ywienie krów w okresie miê-
dzyci¹¿owym”;

15. prof. Oleksandr A. Valchuk: „Monitorowanie okresu 
miêdzyporodowego za pomoc¹ online sewisu Cattle.
Center”

WARSZTATY
„Postêpowanie z krowami z zaburzeniami 

p³odności (powy¿ej 4 - 5 kryæ)”
W programie: badanie USG, cytologia , biopsja, 

æwiczenia na wyizolowanych narz¹dach, zajêcia tere-
nowe (13.06.2019 w godz. 9:00 - 12:00 Kamieniec 
Z¹bkowicki - gospodarstwo Starczów).

Prowadz¹cy: dr hab. Wojciech Barañski, prof. 
nadzw., dr Jacek Mrowiec, prof. Jan Twardoñ, lek. 
wet. Wojciech Ptak.

Grupa 10 osób, op³ata 500,00 z³
Zapisy na stronie: 
www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl

Decyduje kolejnośæ zg³oszeñ 
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego

Prof. Jan Twardoñ
jan.twardon@upwr.edu.p

  

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wroc³awiu, Katedra Rozrodu z Klinik¹ 
Zwierz¹t Gospodarskich, w porozumieniu z Komisj¹ 
do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, og³asza 
nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu

ROZRÓD ZWIERZ¥T
Planowany termin rozpoczêcia: 

wrzesieñ 2019
Warunkiem upowa¿niaj¹cym do podjêcia studiów 
specjalizacyjnych jest: posiadanie dyplomu lekarza 
weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza we-

terynarii, co najmniej 2-letni sta¿ pracy w zawodzie 
lekarza weterynarii.

Czas trwania specjalizacji wynosi 
2,5 roku (5 semestrów)

Studia obejmuj¹ wyk³ady, seminaria, konsultacje, sta-
¿e, zaliczenia i egzamin koñcowy. Wniosek zgodnie 
z Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
¯ywnościowej z 28 listopada 1994r. (Dz.U. nr 131, 
poz. 667) powinien zawieraæ:
1. Imiê i nazwisko wnioskodawcy oraz datê i miejsce 

urodzenia.
2. Miejsce zamieszkania.
3. Opis przebiegu pracy zawodowej.
4. Aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko.
5. Informacje o ukoñczonych kursach specjalizacyjnych.
6. Informacje o publikacjach.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1. Odpis dyplomu lekarza weterynarii.
2. Odpis zaświadczenia okrêgowej izby lekarsko-we-

terynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania 
zawodu.

3. Deklaracjê pokrycia kosztów specjalizacji przez le-
karza weterynarii lub zatrudniaj¹cy go zak³ad pracy.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ u kierownika 
kursu prof. dr. hab. Jana Twardonia pod adresem: 
Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, pl. 
Grunwaldzki 49, 50-366 Wroc³aw, tel. 713 205 306, 
607 577710, e-mail: jan.twardon@upwr.edu.pl oraz 
na stronie www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl.

Wnioski nale¿y sk³adaæ do dnia 30 lipca 2019r. 
poczt¹ lub osobiście pod adresem: prof. dr hab. Jan 
Twardoñ, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, 
Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, 
Pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wroc³aw. 

Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 1: 
prof. dr hab. Jan Twardoñ

Dziekan: 
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

  

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wroc³awiu, Katedra Rozrodu z Klinik¹ 
Zwierz¹t Gospodarskich, w porozumieniu z Komisj¹ 
do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, og³asza 
nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu

CHOROBY PRZE¯UWACZY
Planowany termin rozpoczêcia: 

wrzesieñ 2019
Warunkiem upowa¿niaj¹cym do podjêcia studiów 
specjalizacyjnych jest: posiadanie dyplomu lekarza 
weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza we-
terynarii, co najmniej 2-letni sta¿ pracy w zawodzie 
lekarza weterynarii.

Czas trwania specjalizacji wynosi 
2,5 roku (5 semestrów) 
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Studia obejmuj¹ wyk³ady, seminaria, konsultacje, sta-
¿e, zaliczenia i egzamin koñcowy. Wniosek zgodnie 
z Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
¯ywnościowej z 28 listopada 1994 r. (Dz.U. nr 131, 
poz. 667) powinien zawieraæ:
1. Imiê i nazwisko wnioskodawcy oraz datê i miejsce 

urodzenia.
2. Miejsce zamieszkania.
3. Opis przebiegu pracy zawodowej.
4. Aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko.
5. Informacje o ukoñczonych kursach specjalizacyjnych.
6. Informacje o publikacjach.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1. Odpis dyplomu lekarza weterynarii.
2. Odpis zaświadczenia okrêgowej izby lekarsko-we-

terynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania 
zawodu.

3. Deklaracjê pokrycia kosztów specjalizacji przez le-
karza weterynarii lub zatrudniaj¹cy go zak³ad pracy.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ u kie-

rownika kursu prof. dr. hab. Jana Twardonia pod 
adresem: Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Go-
spodarskich, pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wroc³aw, 
tel. 713205306, 607577710, e-mail: jan.twardon@
upwr.edu.pl oraz na stronie: www.specjalizacje-kon-
ferencja-polanica.pl. 

Wnioski nale¿y sk³adaæ do dnia 30 lipca 2019r. 
poczt¹ lub osobiście pod adresem: prof. dr hab. Jan 
Twardoñ, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, 
Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, 
Pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wroc³aw.

Kierownik specjalizacji: 
prof. dr hab. Jan Twardoñ 

Dziekan: 
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

  

Pracownicy Zak³adu Chorób Świñ Pañstwowego Insty-
tutu Weterynaryjnego - Pañstwowego Instytutu Badaw-
czego w Pu³awach wraz z dyrekcj¹ Instytutu zapraszaj¹ 
w dniach 6 -7 czerwca 2019r. na Miêdzynarodow¹ 
Konferencjê Naukow¹ pt.:

CHOROBY ŚWIÑ O DU¯YM ZNACZENIU 
EKONOMICZNYM NA TLE SYTUACJI 
EPIZOOTYCZNEJ ZWI¥ZANEJ Z ASF

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do 
producentów trzody chlewnej, lekarzy weterynarii, 
producentów pasz, ³owczych i leśników, jak równie¿ 
wszystkich zainteresowanych aspektami zwi¹zanymi 
z bioasekuracj¹ i skuteczn¹ dezynfekcj¹ gospodarstw 
utrzymuj¹cych trzodê chlewn¹. Referaty wyg³osz¹ wy-
bitni praktycy i naukowcy krajowi oraz zagraniczni.

Konferencji towarzyszyæ bêdzie wystawa firm zwi¹-
zanych z produkcj¹ trzody chlewnej.

Sekretariat Konferencji: 
Anna Rakowska: tel. 81 889 31 20, 
e-mail: anna.rakowska@piwet.pulawy.pl.

Miejsce obrad: Weterynaryjne Centrum Kszta³cenia 
Podyplomowego Pañstwowego Instytutu Weteryna-
ryjnego - Pañstwowego Instytutu Badawczego w Pu-
³awach, al. Partyzantów 57, 24 -100 Pu³awy. Koszt 
uczestnictwa (udzia³ w wyk³adach, materia³y konfe-
rencyjne oraz uczestnictwo w spotkaniu towarzyskim): 
400 z³ brutto.

Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto: Pañstwowy In-
stytut Weterynaryjny - Pañstwowy Instytut Badawczy 
w Pu³awach (Instytut) - Bank BG¯ BNP Paribas SA 
Oddzia³ w Pu³awach 

nr 35203000451110000000531520 
z dopiskiem: 
Konferencja choroby świñ 2019 
do 31 maja 2019r.

Zg³oszenia na konferencjê mo¿na dokonywaæ po-
przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie 
www.konferencjaswinie.pl. 

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego 
dr hab. Grzegorz Woźniakowski, prof. nadzw.

  

Pañstwowy Instytut Weterynaryjny - Pañstwowy In-
stytut Badawczy w Pu³awach na wniosek Komisji ds. 
Specjalizacji Lekarzy Weterynarii og³asza nabór na 
czterosemestralne studia specjalizacyjne z dziedziny:

CHOROBY RYB
Ukoñczenie studiów pozwala lekarzom weterynarii 
ubiegaæ siê o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego 
celem uzyskania tytu³u specjalisty w danej dziedzinie.

Planowany termin rozpoczêcia: 
wrzesieñ 2019r.

Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zg³asza-
nie uczestnictwa na adres: Pañstwowy Instytut We-
terynaryjny - Pañstwowy Instytut Badawczy, Wete-
rynaryjne Centrum Kszta³cenia Podyplomowego, al. 
Partyzantów 57, 24-100 Pu³awy, tel. 81889 32 34; 
fax 81886 40 04; e-mail: wckp@piwet.pulawy.pl.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ u kierowni-
ka studium dr. n. wet. Jana ̄ elaznego pod nr. telefonu 
605 567 405.

Zg³oszenie powinno zawieraæ dokumenty prze-
widziane Rozporz¹dzeniem MRiG¯ (Dz.U. z 28.11. 
1994 r. nr 131, poz. 667). W myśl tego rozporz¹-
dzenia warunkiem przyjêcia jest zg³oszenie przez za-
interesowanego lekarza weterynarii wniosku zawiera-
j¹cego: imiê i nazwisko wnioskodawcy, datê i miejsce 
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres, tel., e-mail), 
informacjê o przebiegu pracy zawodowej, ukoñczo-
nych kursach specjalizacyjnych i szkoleniach oraz 
ewentualnych publikacjach.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ odpis dyplomu lekarza 
weterynarii, odpis aktualnego zaświadczenia okrêgo-
wej izby lekarsko weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa 
wykonywania zawodu, deklaracjê o pokryciu kosztów 
specjalizacji oraz dokument potwierdzaj¹cy co najmniej 
dwuletni sta¿ pracy. O kolejności przyjêcia na studia 
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decyduje suma zgromadzonych punktów konkurso-
wych, pocz¹wszy od najwy¿szego wyniku punktowego.

Termin sk³adania dokumentów 
up³ywa 31 maja 2019r.

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego przewiduje 
mo¿liwośæ przesuniêcia terminu rozpoczêcia I semestru. 
Og³oszenie i formularz podania o przyjêcie na specjali-
zacjê umieszczone s¹ na stronie piwet.pulawy.pl/kslw.

Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 8 
- Choroby ryb: 

dr n.wet. Jan ¯elazny
Dyrektor PIWet-PIB: 

dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw.

  

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Odzia³ we 
Wroc³awiu, Katedra Chorób Wewnêtrznych z Klinik¹ 
Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wroc³awiu

zapraszaj¹ na spotkanie z kardiologi¹ w weekend po-
przedzaj¹cy Noc Kupa³y czyli na

Walentynki Kardiologiczne
w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongreso-

wym we Wroc³awiu-Paw³owicach, 
ul. Paw³owicka 87/89 Wroc³aw

– PLAN KONFERENCJI 15.06.2019r. –
9:00-9:10 Powitanie uczestników
9:10-9:30 Historia chorób serca. Maciej Janeczek
9:30 -11:00 Zastoinowa niewydolnośæ serca: Z£OTE 

ZASADY. Dave Dickson
11:00 -11:30 Przerwa kawowa
11:30 -12:30 Choroba zastawki mitralnej: leczenie 

pacjentów w fazie przedklinicznej: kiedy i jak? Peter 
Modler

12:30 -14:00 Co nowego w leczeniu pacjentów z za-
stoinow¹ niewydolności¹ serca psów? Dave Dickson

14:00 -14:45 Przerwa lunchowa
14:45 -15:45 Skuteczne leczenie ostrej niewydolności 

serca. Peter Modler
15:45 -16:45 Po co kardiologowi patolog? Izabela 

Janus
16:45 -17:15 Kardiotoksycznośæ doksorubicy w teorii 

i praktyce. Agnieszka Noszczyk-Nowak
17:15 -17:30 Dyskusja
17:30 -18:00 Serce tañcz¹ce. Borja Soto
Rejestracja: 
vet4vet.info (do 31.05) - liczba miejsc ograniczona 
Op³ata uczestnictwa w kwocie 260z³ do 31.05.2019r.
na konto: 09 1140 2004 0000 3402 7465 0170 
tytu³em: Kardiowalentynki - imiê i nazwisko uczestnika
w³aściciel konta: Marek Wojtacki, ul. Gen. Andersa 

18, 10-693 Olsztyn

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jane M. Dobson, B. Duncan X. Lascelles
ONKOLOGIA PSÓW I KOTÓW
Wydawnictwo Galaktyka, £ódź 2018, 416 stron, 

oprawa twarda, cena 280 z³

W najbli¿szym czasie lekarze weterynarii bêd¹ coraz 
czêściej leczyæ psy i koty z chorob¹ nowotworow¹, co 
bezpośrednio wi¹¿e siê z wyd³u¿eniem średniej d³u-
gości ¿ycia zwierz¹t towarzysz¹cych oraz rosn¹cymi 
oczekiwaniami ich opiekunów. Jestem pewien, ¿e 
ksi¹¿ka Onkologia psów i kotów bêdzie nieocenion¹ 
pomoc¹ w codziennej pracy ka¿dego praktykuj¹cego 
lekarza weterynarii. Ta kultowa ju¿ pozycja jest nie 
tylko cennym podrêcznikiem akademickim, ale przede 
wszystkim niezwykle praktycznym przewodnikiem, któ-
rego wartośæ polega na po³¹czeniu aktualnej wiedzy 
naukowej z doświadczeniem klinicznym znanych na 
ca³ym świecie autorów.

Wydanie oryginalne tej ksi¹¿ki znajduje siê na mojej 
podrêcznej pó³ce, odk¹d rozpocz¹³em pracê jako lekarz 
weterynarii. Polecam j¹ wszystkim studentom medycy-
ny weterynaryjnej oraz praktykuj¹cym lekarzom.

Dr n.wet. Dariusz Jagielski, 
przewodnicz¹cy Sekcji Onkologii Polskiego 

Stowarzyszenia Lekarzy Wet. Ma³ych Zwierz¹t

ZJAZD ABSOLWENTÓW 
ROCZNIKA 1994

SZANOWNE KOLE¯ANKI I KOLEDZY!
Wszystkich, którzy rozpoczynali studia weterynaryj-
ne we Wroc³awiu 1988r., koñczyli w 1994r. lub te¿ 
studiowali z nami w tzw. miêdzyczasie, serdecznie za-

praszamy na: 

Informacje

ró¿ne
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ZJAZD ABSOLWENTÓW (XXV-lecie)
Spotkajmy siê we Wroc³awiu 

15 czerwca 2019 roku
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesy³anie 
deklaracji uczestnictwa wraz ze swoimi danymi kon-
taktowymi na adresy: 

biszibi@bishurt.com i czerskibo@gmail.com 
Po otrzymaniu danych kontaktowych przeka¿emy 
wszelkie dodatkowe informacje.

W imieniu organizatorów 
W. Hildebrand

Szanowni Pañstwo!
W zwi¹zku z potrzeb¹ zwiêkszenia przep³ywu in-

formacji oraz promocji dzia³añ podejmowanych przez 
samorz¹d lekarsko-weterynaryjny, na portalu spo³ecz-
nościowym Facebook zosta³ uruchomiony Fanpage 
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Pod adresem 
https: / /www.facebook.com/ izbalekwet/ bêd¹ za-
mieszczane wszystkie informacje dotycz¹ce podejmo-
wanych przez nas inicjatyw. 

 Z powa¿aniem
 Rzecznik Prasowy 

 Krajowej Izby Lekarsko-Wet.
 Witold Katner

MOJE PRZEMYŚLENIA 
O GMO

Od kiedy rozwinê³a siê biologia molekularna, 
skrót GMO nabra³ wartości nie tylko spo¿ywczych, 
ale przede wszystkim politycznych. Typowe rośliny 
z piêtnem GMO, takie jak kukurydza, soja, tytoñ i s³o-
necznik, zawsze wywo³uj¹ wrzawê medialn¹.

Natomiast cicho o jarzynach i owocach, które s¹ 
równe kszta³tem, jakby prosto z drukarki D3 (szcze-
gólnie zapuszkowana marcheweczka). Cicho o tych 
roślinach, bo to daje ma³e efekty medialne, a drobnych 
rolników trzeba chroniæ.

Natomiast rewolucja w badaniach genetycznych to 
manipulacja genami. Powiem o tym trochê, ale w za-
kresie towarzyskich doniesieñ.

Ciekawostk¹ jest doniesienie o miêsie powsta³ym 
z tkanki pewnej rośliny str¹czkowej, o smaku nie do 
odró¿nienia od orygina³u. Na razie nie popularne ze 
wzglêdu na cenê.

Inne ciekawe doniesienie jest o tym, ¿e powsta³a 
grupa artystów tworz¹ca wraz z biologami molekular-
nymi, nowe struktury tkankowe roślinne, zwierzêce 
i nawet ludzkie. Te twory jako wizje artystyczne hoduj¹ 
na specjalnych po¿ywkach, które mo¿na podziwiaæ na 
specjalistycznych wernisa¿ach.

Spektakularnym wydarzeniem tego typu w Polsce, 
by³ wernisa¿ pewnej artystki, gdzie odby³a siê degu-
stacja laboratoryjnego piwa. Piwo to powsta³o dziêki 
dro¿d¿om piwnym, zmodyfikowanym tak, ¿e do ich 
genomu wprowadzono jeden z genów artystki. Pani 
ta uprzedzi³a zaproszonych trzynaścioro gości, ¿e pij¹c 
to piwo, bêd¹ pili jakby J¥. By³ to szok, ale piwo pili. 
Celowo zaprosi³a trzynaścioro osób aby nawi¹zaæ do 
biblijnej „Ostatniej wieczerzy”.

Tu w doniesieniu skoñczy³ siê opis tego wydarzenia, 
bez dalszego w¹tku filozoficznego, ale zaczê³y mnie 
drêczyæ pewne skojarzenia z przekazami biblijnymi, 
a dotycz¹ce ¿ycia doros³ego Jezusa i jego ojca, tego 
prawdziwego, niebiañskiego.

Ma³o wiem o tym co zapisane w Biblii, ale pewne 
wydarzenia s¹ bardzo znane katolikom.

„Ostatnia wieczerza” jest wydarzeniem powi¹zanym 
wg mnie z genetyk¹, o czym nie wiedzieli skrybowie, 
pisz¹cy o ró¿nych wydarzeniach w tamtych czasach. 
Jezus ¿egnaj¹c siê z przyjació³mi, wyda³ zakrapian¹ ko-
lacjê, a na koniec biesiady mia³ powiedzieæ: „pijcie wino 
to jest krew moja, jedzcie chleb, to jest cia³o moje”. 
Jezus mówi³ prawdê, ale towarzysze, prze¿ywaj¹c po-
wagê chwili, wziêli to za symbol wirtualnego po³¹czenia 
z Jezusem, i tak jest tradycyjnie do dzisiaj. Eucharystia.

Myślê, ¿e Jezus móg³ znaæ technikê manipulowania 
genami i wyhodowaæ wcześniej dro¿d¿e piwne, do 
których genomu wprowadzi³ jakieś swoje geny. Tak te¿ 
post¹pi³ z ziarnem pszenicy z którego upieczony zosta³ 
„niedro¿d¿owy” chleb, znany dzisiaj jako podp³omyk.

Przypomnê, ¿e dro¿d¿e do pieczenia przypadkowo 
odkryli dopiero Rzymianie.

To, ¿e Jezus zna³ siê na technice kreowania geno-
mów, mo¿e nie odbiega daleko od prawdy, poniewa¿ 
jego ojciec by³ i jest świetnym fachowcem od manipu-
lowania genami i syna w tej materii wyszkoli³.

Mówi siê, ¿e Bóg stworzy³ świat, bo jest utalento-
wanym matematykiem, a to pozwoli³o mu wymyśliæ 
„sta³e przyrody”, a na koniec, nie uwierzycie, nawet 
teoriê wzglêdności. T¹ tajemnicê odkry³ dopiero Ein-
stein udowadniaj¹c wzorem E=mc2. Jak ju¿ Bóg mia³ 
w garści j¹dra atomowe, protony, neutrony, bozony, 
kwarki i hadrony, a do nich tzw. zderzacz - to dopiero 
teraz móg³ spokojnie budowaæ świat, a na Ziemi ma-
nipulowaæ genami.

Pierwsze próby stworzenia cz³owieka nie uda³y siê, 
a nawet nastêpne postaci by³y nie do przyjêcia przez 
Stwórcê. W koñcu po wielu próbach Bóg wykreowa³ 
ró¿ne Pithecanthropusy (Neandertal, Sinonthropus, 
Java Man itp.). Te stwory te¿ nie nadawa³y siê do 
¿ycia na Ziemi i po wielu manipulacjach genowych 
zosta³ stworzony Homo erectus, którego doskonalanie 
nie ma koñca.

To wszystko dziś nazywamy trwaj¹c¹ ewolucj¹ i do-
borem naturalnym gatunków.

Po, w miarê udoskonaleniu siê mózgu, aby siê nam 
ciekawiej ¿y³o, Stwórca zaprogramowa³ „dobro” i „z³o”.

Cz³owiek zacz¹³ manipulowaæ w genomie i tak wra-
camy do pocz¹tku moich spostrze¿eñ.

Tomasz Tarkowski
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PO¯EGNANIE ŚW. PAMIÊCI 
DR KRYSTYNY WIS£OWSKIEJ

Dnia 1 grudnia 2018 r. w Warszawie zmar³a dok-
tor nauk weterynaryjnych, lekarz weterynarii Krystyna 
Wis³owska. Urodzi³a siê 19 stycznia 1921 r. w Krako-
wie. W 1924 r. rodzice przenieśli siê wraz z córk¹ do 
Lwowa. Po zdanej z wyró¿nieniem maturze w 1939 r. 
pragnê³a rozpocz¹æ studia dziennikarskie. Niestety, we 
wrześniu do Lwowa weszli sowieci i rozwia³y siê Jej 
marzenia o studiach dziennikarskich. Wbrew rodzinie 
rozpoczê³a studia weterynaryjne, które ukoñczy³a pod 
kolejn¹ okupacj¹, tym razem niemieck¹. Po zajêciu 
Lwowa przez Armiê Czerwon¹ przenios³a siê do Kra-
kowa, gdzie podjê³a pracê na stanowisku starszego 
asystenta w Pracowni Rozpoznawczej w Krakowie. 
W 1945 r. przenios³a siê wraz z mê¿em do Wroc³a-
wia. W 1946 r. nostryfikowa³a na Uniwersytecie Marii 
Curie - Sk³odowskiej w Lublinie wydany we Lwowie 
przez Niemców dyplom ukoñczenia studiów weteryna-
ryjnych. W styczniu 1946 r. podjê³a pracê w Rzeźni 
Miejskiej we Wroc³awiu na stanowisku zastêpcy Dyrek-
tora. W Zak³adzie tym przesz³a kolejne etapy rozwoju 
zawodowego, poczynaj¹c od lekarza halowego poprzez 
kierownika Sanitariatu, Inspektora Zak³adowej Wetery-
naryjnej Inspekcji Sanitarnej, dochodz¹c do stanowiska 
zastêpcy Kierownika Zak³adowego Weterynaryjnego 
Inspektoratu Weterynarii. W grudniu 1950 r. uzyska³a 
stopieñ doktora nauk weterynaryjnych na podstawie 
rozprawy nt. „Wp³yw ró¿nych metod osza³amiania na 
stopieñ wykrwawienia poubojowego ciel¹t rasy nizinnej 
czarno-bia³ej”. W grudniu 1981 r. przesz³a na zas³u¿on¹ 
emeryturê. Poza prac¹ zawodow¹ zajmowa³a siê dzia-

³alności¹ kulturalno-oświatow¹. By³a Przewodnikiem 
I klasy PTTK do 2001 r. oprowadzaj¹cym wycieczki 
francuskojêzyczne. Jêzyka francuskiego nauczy³a siê 
biegle w prywatnej szkole sióstr zakonu Notre Dame. 
Bra³a udzia³ w konkursach krasomówczych PTTK. 
Dwukrotnie zajê³a I miejsce zawdziêczaj¹c nienagannej 
polszczyźnie, świetnemu panowaniu nad wyznaczo-
nym i kontrolowanym czasem i wzruszaj¹cej tematyce. 
W wieku 80 lat wst¹pi³a na Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, gdzie prowadzi³a zajêcia z jêzyka francuskiego. 
Maj¹c 94 lata i 212 dni (20 sierpnia 2015 r.) w drodze 
konkursu otrzyma³a tytu³ „Najstarszego Nauczyciela 
w Polsce”. Za pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ zosta³a 
odznaczona: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski (1986), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1979), 
odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Weterynarii (1966), 
Honorow¹ Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Za-
k³adów Miêsnych (1974), Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla 
Województwa i Miasta Wroc³awia (1978), Zas³u¿ony 
Dzia³acz Kultury (1987), Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ 
Oddzia³u Wroc³awskiego PTTK (1988) oraz Srebrn¹ 
Odznak¹ Zarz¹du G³ównego PTTK (1988).

Droga Krysiu.
Dziś ¿egnamy Ciebie, nasza droga Kole¿anko, bê-

dziesz ¿yæ zawsze w naszych sercach. Zapamiêtamy 
Ciê zawsze uśmiechniêt¹, pe³n¹ empatii dla drugiego 
cz³owieka. By³aś nie tylko m¹drym, ale przede wszyst-
kim szlachetnym i prawym cz³owiekiem o wielkich za-
letach umys³u i charakteru. Ty dodawa³aś nam blasku 
swoj¹ osobowości¹ Brakowaæ bêdzie nam Twojego 
humanistycznego spojrzenia na świat, Twoich wierszy, 
w których tak piêknie przedstawia³aś prozê codzienne-
go ¿ycia. ̄ egnamy Ciê pogr¹¿eni w smutku i zadumie. 
Ca³ej Rodzinie śp. Krystyny Wis³owskiej sk³adamy wy-
razy najszczerszego wspó³czucia.

Cz³onkowie Ko³a Seniorów Lekarzy Wet.
 oraz Prezes, Rada, Kole¿anki i Koledzy

z Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet.

  

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE 
SYNA - JANUSZA WIS³OWSKIEGO 
- O MATCE ŚP. DR N.WET. KRYSTYNIE WIS³OWSKIEJ

WSPOMNIENIE O MATCE, 
KRYSTYNIE WIS£OWSKIEJ, 

Z DOMU KUBALSKIEJ
Moje dzieciñstwo w szczêśliwym, choæ biednym 

domu, to by³y czasy, gdy dziecko zamiast komputera 
mia³o rodziców, babcie i dziadków, którzy mówili o ko-
rzeniach rodziny, o przesz³ości Polski.

Dziêki Babci, Zofii Wis³owskiej, siêgam pamiêci¹ 
do Powstania Listopadowego, zsy³ek po Powstaniu 
Styczniowym, po którym praprapradziadek po uciecz-
ce do Galicji zmieni³ nazwisko, a papiery szlacheckie 
wykorzysta³ jako formy krawieckie.

Ex 
funebri 
charta
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Dziêki matce Matki, Stefanii Kubalskiej, z domu Bu-
rzyñskiej, siêgam pamiêci¹ do drugiej po³owy XIXw., 
gdy mój pradziadek by³ in¿ynierem buduj¹cym „dro-
gê ¿elazn¹” do Jassów w Rumunii, a dziêki Cygance 
- mamce, mój dziadek wyssa³ artystyczn¹ duszê, dziêki 
czemu w czasach I i II Wojny Światowej zarabia³ rzeź-
bi¹c, tkaj¹c dywany, robi¹c odlewy figurek, ale tak¿e 
sprzedaj¹c ciasteczka pieczone przez babciê. Dziadek 
Kubalski nauczy³ mnie graæ w szachy jak mia³em 5 lat, 
a nazwisko mia³ po praszczurze, uszlachconym za 
udzia³ w Tryumfie Wiedeñskim w 1683 r.

Matka urodzi³a siê 19.01.1921 r. w zamo¿nej ro-
dzinie mieszczañskiej 50m od rynku w Krakowie. Do 
koñca ¿ycia zachowa³a galicyjsk¹ „kinderstubê”z cza-
sów Franciszka Józefa. By³a w najlepszym s³owa tego 
znaczeniu „pann¹ z dobrego domu”. Bardzo pracowi-
ta, ambitna, z du¿¹ wiedz¹, dobrze wychowana, z du¿¹ 
kultur¹ wypowiedzi, otwarta na ludzi, po swoje ostatnie 
dni zadbana, wyznaj¹ca wartości rodzinne, patriotycz-
ne, religijne, jak trzeba walcz¹ca, ale nie przystosowana 
do czasów zak³amania, które mia³y przyjśæ.

Dziadek, Roman Kubalski wykry³ b³êdy dyrektora 
banku, w którym pracowa³, za co zosta³ zwolniony 
z pracy i musia³ przenieśæ siê do Lwowa, gdzie dosta³ 
posadê w Banku Rolnym, w którym przed II Wojn¹ 
Światow¹ by³ Prokurentem. Babcia by³a świetn¹ Pa-
ni¹ domu, bardzo zwi¹zana z m³odsz¹ córk¹ Mari¹, 
a Dziadek by³ kumplem Matki, z któr¹ zwiedza³ Lwów 
i okolice, w zimie na nartach, czy saniami, w lecie na 
stancjach po dworach w Bieszczadach albo Karpatach 
Wschodnich. 

Matka chodzi³a do Szko³y Sióstr Zakonu Notre 
Dame, w której poziom nauki by³ bardzo wysoki. 
Np. wynios³a z niej taki poziom francuskiego, ¿e nie 
u¿ywaj¹c tego jêzyka od 1939r., po 30 latach braku 
kontaktu z jêzykiem zaczê³a oprowadzaæ wycieczki mó-
wi¹c po francusku, po 76 latach mog³a bez problemu 
wyk³adaæ francuski na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 
a jeszcze w roku jej śmierci rozmawia³em z ni¹ po 
francusku. Miesiêczne czesne wynosi³o 60z³ (kwota 
wystarczaj¹ca na biedne utrzymanie 4 osobowej ro-
dziny), ale ambitna Matka uczy³a siê na pi¹tki i jako 
najlepsza uczennica by³a zwolniona z op³at. Jak mia³a 
k³opoty z matematyk¹, rodzice op³acili jej korepetycje. 

Po miesi¹cu sama zaczê³a udzielaæ korepetycji z tego 
przedmiotu. Zarobi³a tyle, ¿e sama sobie op³aci³a 300z³ 
w 1938r. za wycieczkê szkoln¹ przez Czechy (Praga), 
Niemcy (Berlin i Norymberga) do Francji, gdzie m.in. 
dziêkowa³a Francuzom, którzy pomagali odradzaj¹cej 
siê Polsce w latach 1918-1921. Zwiedzi³a, oprócz 
Pary¿a, Mont Saint Michel, katedrê w Reims. Świetna 
humanistka, z bardzo dobrymi ocenami na maturze 
w 1939r. marzy³a o karierze dziennikarskiej. Jednak 
we wrześniu po niemieckich bombach, które spad³y 
na Lwów, do miasta weszli okupanci Sowieccy. By³ 
to czas kiedy skoñczy³o siê jej beztroskie dzieciñstwo, 
a zaczê³o doros³e, nieprzewidywalne ¿ycie. Drog¹ elimi-
nacji, wbrew radom rodziców, matka zdecydowa³a siê 
na przedwojenn¹ Akademiê Medycyny Weterynaryjnej 
(której później zmieniono nazwê). Znajomy profesor 
weterynarii te¿ oceni³ negatywnie ten pomys³ - jego 
s³owa: „Bêdzie pani trudno” sprawdzi³y siê, choæ nie 
od razu. Na pierwszy rok zapisa³o siê oko³o 300 stu-
dentów, w tym 13 dziewcz¹t. Jedn¹ trzeci¹ stanowili 
Polacy, wśród nich sporo by³o uciekinierów z Warsza-
wy, 1/3 Ukraiñcy, którzy z Polakami rozmawiali po 
polsku, 1/3 ¯ydzi. W 1940r. matka wysz³a za m¹¿ za 
Zygmunta Tadeusza Wis³owskiego, starszego od niej 
o 9 lat syna najwiêkszego polskiego kupca w bran¿y 
„b³awatnej” we Lwowie, przed wojn¹ mia³ 6 sklepów. 
Ślubem odwiod³a mego ojca od przedzierania siê do 
polskiego wojska we Francji. Za Sowietów rodziny 
mego ojca i matki by³y ca³y czas spakowane, oczekuj¹c 
w ka¿dej chwili wywiezienia „na bia³e niedźwiedzie”, tj. 
na Sybir, czy do Azji Środkowej, ale by³e mniejszości 
narodowe w Polsce zaanga¿owane w sowieckim apa-
racie terroru nie mia³y do nich zbyt du¿ych pretensji, 
bo ich nie zadenuncjowa³y jako „bie³orutczyków” (czyli 
nie pracuj¹cych fizycznie przed okupacj¹ Sowieck¹). 
Raz NKWD przysz³o po dziadka Wis³owskiego, ale 
dozorca ostrzeg³ go, by nie wraca³ do domu i zmieni³ 
miejsce zamieszkania. W czerwcu 1941 na liście wy-
wózkowej by³ ju¿ dziadek Kubalski. Na szczêście do 
Lwowa weszli Niemcy. O ile terror Sowiecki by³ ukry-
wany (podobno wywieziono w 1,5 roku ponad 20% 
Polaków, z których ponad po³owa nie wróci³a - nie 
wiem czemu IPN nie podaje takich liczb, czêsto mor-
dowano zatrzymanych i wiêźniów), o tyle za Niemców 
lêk zast¹pi³o przera¿enie: mord profesorów na wzgó-
rzach Wóleckich, likwidacja ̄ ydów, ³apanki, wywóz na 
przymusowe roboty do Niemiec, groźna aktywizacja 
milicji ukraiñskiej. To milicja ukraiñska zaaresztowa-
³a studentów weterynarii pod zarzutem dzia³alności 
dywersyjnej. Wśród zatrzymanych by³y dwie kobiety. 
W jednej celi w Brygidkach umieszczono ¿onê jedne-
go z profesorów weterynarii i moj¹ Matkê. Studenci 
spêdzili w wiêzieniu trzy tygodnie, kobiety zosta³y zwol-
nione po 24 godzinach. Noc spêdzona na wiêziennej 
pryczy by³a ciê¿kim prze¿yciem. Ale przecie¿ by³o to 
niczym w stosunku do tego, co prze¿ywa³o, lub nie zdo-
³a³o prze¿yæ tylu Polaków na Nieludzkiej Ziemi. Kiedy 
za w³adzy niemieckiej ponownie zosta³a uruchomiona 
Weterynaria, znowu powsta³ problem - co robiæ? Matka 
postanowi³a koñczyæ studia. Profesorowie polscy, za 
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wyj¹tkiem jednego, pozostali ci sami. Tylko katedrê 
miêsoznawstwa i mleka obj¹³ sympatyczny Austriak, 
a obowi¹zkowego jêzyka niemieckiego uczy³ pan o ³ad-
nym polskim nazwisku i niemieckiej arogancji. Matka 
uczy³a siê, zalicza³a æwiczenia, odby³a sta¿ a ostatni 
egzamin w 1944 r. zdawa³a przy warczeniu nadlatu-
j¹cych bombowców sowieckich. Po wojnie w 1946 r. 
nostryfikowa³a dyplom na Uniwersytecie Marii Curie-
-Sk³odowskiej w Lublinie.

Rodzina stanê³a przed wyborem, czy wyje¿d¿aæ ze 
Lwowa, czy nie. Gdy ju¿ by³o bardzo prawdopodob-
ne, ¿e Anglicy po raz kolejny zdradzili Polskê, rodzina 
oceni³a, ¿e zagro¿enie banderowskie i sowieckie jest 
wiêksze ni¿ niemieckie, wynajê³a 1/2 wagonu kolejowe-
go i wyjecha³a do Bochni, powiêkszaj¹c liczbê wypê-
dzonych ze Lwowa. Sytuacja zmienia³a siê jak w kalej-
doskopie, po dobrej pracy przy szczepieniach zwierz¹t, 
straszna bieda, gdy nie by³o ¿adnej pracy i wtedy ze 
swoim ojcem Matka szmuglowa³a do Krakowa zakupio-
ne na wsi jedzenie, które sprzedawali dalszej rodzinie. 
Raz zosta³a z³apana na zakupie przez milicjanta-Ukra-
iñca i musieli siê wykupiæ za 200z³ przeznaczone na 
zakup. A potem Matka dosta³a rewelacyjnie p³atne 
badanie klaczy na źrebnośæ i by³a „bogata”. Gdy na 
pocz¹tku 1945 r. weszli Sowieci, wymieniali pieni¹dze 
na nowe, ale tylko 100z³ na osobê i znowu zaczê³a siê 
bieda, bo reszt¹ mo¿na by³o paliæ w piecu (mam jeszcze 
wytrzepane z walizki przez babciê w latach 60-tych 
5000 przedwojennych z³otych, za tê kwotê mo¿na by³o 
przed wojn¹ kupiæ nowy samochód - Fiata).

Ojciec znalaz³ pracê w Katowicach, Matka mia³a 
pracê w Krakowie, doje¿d¿ali do siebie czêsto siedz¹c 
na zderzakach wagonów towarowych. W 1945 przy-
jechali do Wroc³awia, gdzie by³y wolne poniemieckie 
mieszkania. Zajêli mieszkanie, a babcia i dziadek Ku-
balscy zajêli mieszkanie o piêtro wy¿ej. Po wojennych 
doświadczeniach bali siê zajmowaæ dostêpne wille na 
Sêpolnie, bo prawdopodobnie po pewnym czasie 
zajêliby je ubowcy czy NKWDziści, a oni znowu nie 
mieliby gdzie mieszkaæ. Do po³owy lat 60-tych XX 
wieku rodzice „mieszkali na walizkach” - bali siê, ¿e 
Rosjanie dogadaj¹ siê z Niemcami, którzy wyrzuc¹ 
Polaków z Wroc³awia.

Rodzice jako pionierzy miesi¹cami „spo³ecznie” 
oczyszczali miasto z gruzów. Matka pracowa³a w Rzeź-
ni Miejskiej, po pocz¹tkowych k³opotach (Pani? Ko-
bieta? z no¿em na hali? NIEMO¯LIWE!!!) nied³ugo 
awansowa³a na zastêpcê dyrektora. Jak siê urodzi³em 
w 1948r., moim ojcem chrzestnym zosta³ dyrektor Mie-
czys³aw Tu³asiewicz, przedwojenny oficer (by³ w oflagu, 
wiêc bez problemu prze¿y³, takiego szczêścia by nie 
mia³, gdyby trafi³ w ³apy Sowietów). W grudniu 1950 r. 
Matka uzyska³a stopieñ doktora nauk weterynaryjnych 
na podstawie rozprawy nt. „Wp³yw ró¿nych metod 
osza³amiania na stopieñ wykrwawiania poubojowego 
ciel¹t rasy nizinnej czarno-bia³ej”. Mimo kilkakrotnych 
propozycji nie zapisa³a siê do partii komunistycznej. 
Dyrektor przyp³aci³ to kilkuletnim wiêzieniem, Matka 
zwolnieniem i „wilczym biletem”, a zosta³ zatrudniony 
m³ody, partyjny lekarz. Mój ojciec zarabia³ w banku 
jako skarbnik marne 800z³ na 3 osoby. Nie starcza³o. 
Babcia Kubalska zap³aci³a Matce za kurs kroju i szy-
cia, a co miesi¹ca dodawa³a z emerytury 50z³. Matka 
dorabia³a jak mog³a, szy³a dla mnie ubranka, a jak 
nast¹pi³a „odwil¿” w 1956 z czerwonej flagi, któr¹ 
musieliśmy wywieszaæ za Stalina i Bieruta na balkonie, 
zrobi³a mi kilka par majtek. Wcześniej szy³a znajomym, 
rodzinie, bra³a udzia³ w przecenach, stempluj¹c buty 
i ubrania, sprawdza³a kupony Totolotka, bra³a udzia³ 
w inwentaryzacjach itp.

Od 1956 dosta³a zgodê na pracê w Wojewódzkiej In-
spekcji Sanitarnej, awansuj¹c nastêpnie na kierownika 
Sanitariatu, potem Inspektora Weterynaryjnej Inspekcji 
Sanitarnej, dochodz¹c do stanowiska zastêpcy Kie-
rownika Weterynaryjnego Inspektoratu Weterynarii. 
W grudniu 1981 r. przesz³a na emeryturê. Mimo, ze 
wtedy wiek wyznacza³ datê odejścia z pracy, Matkê 
przetrzymano jednak o rok d³u¿ej.

Matka zosta³a odznaczona za pracê zawodow¹ 
i spo³eczn¹: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski (1986), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1979), 
odznak¹ - Zas³u¿ony Pracownik Weterynarii (1966), 
Honorow¹ Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Za-
k³adów Miêsnych (1974), Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla 
Województwa i Miasta Wroc³awia (1978), Zas³u¿ony 
Dzia³acz Kultury (1987), Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ 
Oddzia³u Wroc³awskiego PTTK (1988) oraz Srebrn¹ 
Odznak¹ Zarz¹du G³ównego PTTK (1988).

Matka mia³a potrzebê dzia³ania, spotykania ludzi, 
zwiedzania świata. Z PTTK zjeździ³a ca³¹ Polskê wzd³u¿ 
i wszerz, zawsze z moim ojcem, a czêsto i ze mn¹. Za 
granic¹ du¿o widzia³a wraz z mê¿em - by³a za granic¹ 
w krajach obozu komunistycznego - Czechos³owacji, 
NRD, Wêgier, Rumunii i Bu³garii, tak¿e w Jugos³a-
wii, oprócz Rosji i Ukrainy by³a w innych sowieckich 
republikach, w tym Gruzji, Uzbekistanie, Armenii. 
Zwiedzi³a Japoniê, po³udniow¹ Francjê, Hiszpaniê, 
W³ochy oraz op³ynê³a Morze Śródziemne zwiedzaj¹c 
Stambu³, Ateny, Palermo, Tunis i Aleksandriê. Opo-
wiada³a o swoich wyjazdach na spotkaniach w klubach 
kultury i remizach.

Ju¿ na pocz¹tku lat 1960-tych zaczê³a oprowa-
dzaæ wycieczki po Wroc³awiu, pisa³a tak¿e skrypty dla 
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przewodników (m.in. o Świêtych i o Zakonach), wyko-
rzystuj¹c te¿ wiedzê mojego Ojca, tak¿e Przewodnika 
I klasy PTTK. 

Bra³a udzia³ w Konkursach Krasomówczych PTTK 
w Golubiu Dobrzyniu. Dwukrotnie zajê³a I miejsce dziê-
ki nienagannej polszczyźnie, świetnemu panowaniu 
nad wyznaczonym i kontrolowanym czasem i wzrusza-
j¹cej wroc³awsko- lwowskiej tematyce. W pierwszym 
roku XXI wieku, jak skoñczy³a 80 lat, zmiana przepi-
sów o przewodnikach i podatkowych, coraz bardziej 
skomplikowane przejazdy po mieście sprawi³y, ¿e 
zrezygnowa³a z prowadzenia samodzielnej dzia³alno-
ści gospodarczej - oprowadzania wycieczek. W tym 
samym 2001 r. wst¹pi³a na Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, gdzie prowadzi³a zajêcia z jêzyka francuskiego 
do lata 2015 r. Ksiêga rekordów odnotowa³a nazwi-
sko Matki jako „Najstarszego Nauczyciela w Polsce”. 
Ciekawe, kiedy ktoś pobije jej rekord - nauczyciel, co 
tygodnia prowadz¹cy zajêcia z jêzyka obcego, maj¹cy 
94 lata i 212 dni.

Poczu³a siê jednak zmêczona samotnym mieszka-
niem i przenios³a siê do Warszawy jesieni¹ 2015. 
Zrezygnowa³a z mieszkania z rodzin¹ oraz zaofiaro-
wanego jej samodzielnego mieszkania, decyduj¹c siê 
na zakonny dom opieki, w którym mia³a pierwszy raz 
od lat regularne, dobre jedzenie, a dodatkowo samo-
dzielny, ³adny pokój, pos³ugê duszpastersk¹ i moje 
regularne wizyty. 

Nie by³oby to wspomnienie, gdybym pomin¹³ jej wal-
kê o dom. Gdy przez ca³¹ podstawówkê chorowa³em, 
np. wyda³a w 1957 r. maj¹tek na gentizinê - tabletka 
kosztowa³a 100z³, a bra³em j¹ codziennie przez po-
nad miesi¹c. Sprzeda³a wszystkie pierścionki, wszystko 
z domu co mia³o wartośæ. Pamiêtam te¿, jak wymusi³a, 
bym móg³ si¹śæ na stoliczku pod oknem w przedzia-
le, w którym siedzia³o ju¿ 12 osób jad¹c na zalecony 
przez starego lekarza, leczniczy pobyt w Zakopanym 
(„nie wiem na co choruje, ale niech go pani wywiezie 
z Wroc³awia na 3 miesi¹ce” - i pomog³o!). 

Wychowywa³a mnie te¿ telefonicznie, bo po pracy 
czêsto bieg³a na wycieczkê, a do pracy jak tylko mog³a, 
wraca³a na nocny dy¿ur (kole¿anki jej oddawa³y swoje 
dy¿ury). A ja przepisywa³em po kilka razy wypraco-
wania, by mo¿na je by³o odczytaæ i zrozumieæ. Dziêki 
jej wychowaniu zosta³em bardzo dobrym polonist¹, 
by³em najlepszym uczniem, studentem, otrzyma³em 
dyplom z wyró¿nieniem, jeszcze dziś mówiê po francu-
sku, a rozmowy z rodzicami da³y mi olbrzymi¹ wiedzê 
humanistyczn¹. Zawiod³em j¹, bo po zrobieniu dokto-
ratu, nie ukoñczy³em habilitacji, bo wywnioskowa³em, 
¿e po 1990 r. elektrownia w ¯arnowcu nie zostanie 
wybudowana, a elektronika krajowa zostanie zniszczo-
na. Nie mia³em wiêc czego szukaæ w nauce pracuj¹c 
dalej w Instytucie Technologii Elektronowej. Ale widz¹c 
moje efekty, po pewnym czasie zaakceptowa³a moj¹ 
pracê w korporacjach przy wdra¿aniu oprogramowania 
wspomagaj¹cego zarz¹dzanie, a potem samodzieln¹ 
dzia³alnośæ w zakresie ksiêgowości.

Matka od wielu lat modli³a siê o „dobr¹ śmieræ”. Bóg 
wys³ucha³ jej próśb i w miarê w dobrej formie fizycznej 

i psychicznej zabra³ j¹ do siebie 1.12.2018 r. Matka od 
lat mówi³a, ze najgorszym ¿yczeniem jest „100-lat”. 
Zbrak³o jej do tego wieku dwa lata i 7 tygodni. Niech 
odpoczywa w spokoju wiecznym. Amen.

Bêdzie mi jej brakowa³o.
Janusz Wis³owski

dr Roman Bochdalek

PAMIÊCI TYCH CO ODESZLI
Z licznego grona nauczycieli akademickich pra-

cuj¹cych w Katedrze Epizootiologii i Klinice Ptaków 
i Zwierz¹t Egzotycznych (obecna nazwa) Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu w latach 
1945-2018 r. odesz³o ju¿ 18 osób. A oto i Oni w ko-
lejności up³ywaj¹cych lat: 
 1. Profesor, lek. wet., dr med., dr med. wet. h.c. 

Zygmunt Markowski (13 września 1951 r.).
 2. Lek. wet. Zofia Strumi³³o 

- asystent (22 czerwca 1959 r.).
 3. Lek. wet. Jerzy Krasuski 

- asystent (26 czerwca 1968 r.).
 4. Profesor dr Jerzy Lipanowicz 

(22 kwietnia 1971 r.).
 5. Dr n.wet. Roman Matuszewski 

- adiunkt (23 stycznia 1972 r.).
 6. Profesor dr Tadeusz Sobiech 

(4 sierpnia 1974 r.).
 7. Lek. wet. Jan Sarapata 

- st. asystent (31 grudnia 1976 r.).
 8. Lek. wet. Waldemar Wasiukiewicz 

- st. asystent (14 września 1981 r.).
 9. Profesor dr hab. Zenon Wachnik 

(19 grudnia 1981 r.).
10. Dr n.wet. Rudolf Niemczuk 

- adiunkt (15 listopada 1993 r.).
11. Lek. wet. Romuald Nowosad 

- asystent (28 grudnia 1999 r.).
12. Lek. wet. Ignacy Ziajka - asystent 

(zmar³ po 2000 r., dok³adn¹ datê trudno ustaliæ).
13. Profesor dr hab. Stanis³aw Klimentowski 

(19 luty 2002 r.)
14. Lek. wet. Wojciech Szeligowski 

- st. asystent (3 czerwca 2003 r.).
15. Dr n.wet. Ewa Śmielewska-£oś 

- adiunkt (8 czerwca 2003 r.).
16. Profesor dr hab. Zbigniew Jara 

(11 października 2008 r.).
17. Profesor dr hab. Jan Zwierzchowski 

(4 maja 2010 r.).
18. Profesor dr hab., dr h.c. Micha³ Mazurkiewicz 

(28 luty 2013 r.).
¯ycie to seans filmowy, który siê zaczyna 

i kiedyś siê koñczy. 
„Umar³ych wiecznośæ dot¹d trwa, 

dok¹d pamiêci¹ Im siê p³aci” - W.Szymborska



Fundacja 
„Pro Medici Veterinarii”

działająca przy 
Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wrocławiu 

wspiera lekarzy weterynarii oraz członków ich 
rodzin znajdujących się w szczególnie ciężkiej 

sytuacji życiowej

Fundacja zwraca się z apelem o jej zasilenie 
dowolną kwotą dla osób najbardziej 

pokrzywdzonych przez los

Numer konta Fundacji:
 18 1020 5242 0000 2202 0158 8417

Adres: ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wrocław

Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej 
Fundacji (Organizacji Pożytku Publicznego). 

Wystarczy w odpowiednich rubrykach deklaracji 
podatkowej rocznej wpisać nazwę: 

Fundacja „PRO MEDICI VETERINARII”
numer KRS 0000247344

Z góry dziękujemy!

W imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosiæ na:

Jubileuszow¹, 50 Konferencjê Naukow¹ 
„AKTUALNE PROBLEMY W PATOLOGII DROBIU”

W programie konferencji znajd¹ siê wyk³ady poświêcone problemom 
weterynaryjnym i zootechnicznym w stadach drobiu grzebi¹cego oraz wodnego.

Konferencja odbêdzie siê w dniach 
28-30 czerwca 2019r. 

w Hotelu Polanica Hotel Resort & Spa w Polanicy-Zdroju 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji proszone s¹ o rejestracjê na 
stronie internetowej: www.konferencjadrobiarskawroclaw.pl lub drog¹ mailow¹ na 
adres: konferencja.drobiarska@upwr.edu.pl do 7 czerwca 2019r.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 750,- PLN (z VAT) i obejmuje materia³y 
konferencyjne, 2 noclegi w pokojach 2-osobowych, obiady i uroczyste kolacje. 

Op³atê uczestnictwa w Konferencji prosimy wnieśæ na konto PTNW o/Wroc³aw 
Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków.

Nr konta:
82 1020 5242 0000 2902 0273 0067 

z dopiskiem „Konferencja Drobiarska”

Wiêcej informacji na stronie internetowej:
www.konferencjadrobiarskawroclaw.pl 
lub 
www.upwr.edu.pl w zak³adce konferencje, seminaria wyk³ady

 
 Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Alina Wieliczko

Polskie Towarzystwo
Nauk Weterynaryjnych
Sekcja Fizjologii i
Patologii PtakówKatedra Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków 

i Zwierz¹t Egzotycznych Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej
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