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Hurtownia Leków Weterynaryjnych

ul. Ksiêgarska 1 • 51-180 Wroc³aw

KONTAKT: tel. 71 352 95 71
 fax 71 352 95 69 
 mail: ravet@ravet.pl

Dystrybutor:
• Leków
• Szczepionek
• Odżywek
• Preparatów pielęgnacyjnych dla zwierząt

Wszystkim naszym klientom oferujemy:
• Fachowe doradztwo w zakresie wyboru i zastosowania leków 
• Krótkie terminy realizacji 
• Korzystne warunki współpracy 
• Dostawę (własnym transportem lub kurierem)

Czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 

800 – 1600 

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!
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SKŁADKA CZŁONKOWSKA w 2017r. i 2018 r.:
• 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: 1500 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

Informacja o doraźnej zmianie 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

Prezes Izby: dr n.wet. Wojciech Hildebrand, wtorek, piątek: 930 – 1100 
tel. kom. 603 263 390; e-mail: hildek@interia.eu; biuro@dilwet.pl
Wiceprezes Izby: 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.

Przekazywanie infor-
macji od zarania dziejów 
mia³o istotny wp³yw na 
¿ycie ludzi i zwierz¹t. 
Przyk³ady mo¿na by 
mno¿yæ pocz¹wszy od 
dobrze poznanego in-
formowania siê owadów, 
poprzez śpiew ptaków, 
na nawo³ywaniu wilków 
skoñczywszy. Ludzie, 

którzy opanowali zdolnośæ werbalizowania swoich 
myśli a nastêpnie utrwalania ich w ró¿ny sposób ci¹-
gle udowadniaj¹ jak strategiczne znaczenie mo¿e mieæ 
umiejêtne jej przekazywanie od czasów staro¿ytnych 
(przegrana bitwa pod Termopilami, obrona Aten po 
bitwie pod Maratonem) po czasy nam wspó³czesne. 
Wydarzenia ostatnich tygodni pokaza³y jak wa¿n¹ rolê 
w przekazywaniu informacji w obrêbie cz³onków na-
szej korporacji pe³ni¹ media spo³ecznościowe. Mam 
tutaj na myśli ogólnopolsk¹ akcjê wysy³ania podañ 
o podwy¿ki pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, 
dyskusjê o projekcie zmian w ustawie o zak³adach 
leczniczych dla zwierz¹t, oraz etyczn¹ ocenê postaw 
lekarzy weterynarii, jednego który dokona³ przeszczepu 
nerki u psa oraz drugiego, który publicznie informowa³ 
o świadczeniu us³ug za darmo.

Najwiêcej emocji budz¹ niepokoj¹ce informacje o ¿e-
nuj¹co niskich wynagrodzeniach dla lekarzy weterynarii 
pracuj¹cych w inspekcji weterynaryjnej. Średnia p³aca 
jest ni¿sza od średniej krajowej. To w po³¹czeniu z ko-
nieczności¹ zdobycia wysokich specjalistycznych kwa-
lifikacji zawodowych, bardzo du¿¹ odpowiedzialności¹ 
oraz stresem zwi¹zanym z funkcj¹ kontrolno-restrykcyj-
n¹ powoduje, ¿e lekarze weterynarii masowo rezygnuj¹ 
z pracy w Inspekcji a dla m³odych nie jest ona w ogóle 
atrakcyjna. Efektem jest rosn¹ca liczba wakatów w In-
spekcji Weterynaryjnej w ca³ej Polsce, co zagra¿a bez-
pieczeñstwu zdrowotnemu spo³eczeñstwa a w efekcie 
pojawiania siê przypadków ASF mo¿e doprowadziæ 
do strat materialnych dla bud¿etu pañstwa z racji strat 
w produkcji ¿ywności i chocia¿by eksporcie siêgaj¹-
cych miliardów z³otych. Tylko determinacji i ciê¿kiej 
pracy lekarzy, którzy przyjmuj¹ na siebie coraz wiêcej 
obowi¹zków mo¿emy zawdziêczaæ dotychczasowe opa-
nowywanie sytuacji. Zlecanie wolno praktykuj¹cym 
lekarzom weterynarii czynności urzêdowych nie zawsze 
jest dochodowe, zw³aszcza przy aktualnej ich wycenie 
i rozproszeniu gospodarstw drobnotowarowych. Fru-
struj¹cym jest fakt, ¿e o wiele wiêcej mo¿na zarobiæ na 
stanowiskach w innych bran¿ach (np. handlowej), gdzie 
wymagania dotycz¹ce kwalifikacji s¹ zdecydowanie ni¿-
sze. Lekarze weterynarii poprzez internetowe portale 
spo³ecznościowe rozpoczêli akcjê wysy³ania poprzez 
Powiatowych Lekarzy Weterynarii podañ o podwy¿ki 

do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii. Skala akcji 
pokaza³a jak du¿a jest determinacja, która chyba za-
skoczy³a wszystkich i przynios³a miejmy nadziejê efekt. 
Okaza³o siê, ¿e podania nap³ynê³y ze wszystkich Powia-
towych Inspektoratów Dolnego Śl¹ska i obejmuj¹ oko-
³o 95% zatrudnionych. Niezale¿enie przedstawiciele 
samorz¹dów wszystkich izb okrêgowych organizowali 
spotkania z Pos³ami i Wojewodami przedstawiaj¹ce ak-
tualny, alarmuj¹cy stan kadrowy w Inspekcji ze spadaj¹-
cym trendem zatrudnienia co przek³ada siê na rosn¹ce 
zagro¿enie zdrowia publicznego. Z Inicjatywy Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej spotkanie 
z Wojewod¹ Dolnośl¹skim Paw³em Hreniakiem odby³o 
siê 28.02.2018r. w Urzêdzie Wojewódzkim we Wro-
c³awiu. W spotkaniu lekarzy weterynarii reprezentowali 
Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzis³aw 
Król, Przewodnicz¹cy Rady Sekcji Krajowej Pracow-
ników Weterynarii NSZZ Solidarnośæ Lech Rybarczyk 
oraz Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej Wojciech Hildebrand. W trakcie spotkania 
przedstawiono fakty dotycz¹ce sytuacji w inspekcji oraz 
przedstawiono zestawienie podañ o podwy¿ki oraz 
wykazano, ¿e w trybie natychmiastowym konieczna 
jest waloryzacja wynagrodzeñ i znacz¹ce podwy¿ki co 
powinno siê prze³o¿yæ na ob³o¿enie kilkudziesiêciu wa-
katów. Nale¿y podkreśliæ, ¿e wszyscy przedstawiciele 
lekarzy weterynarii mówili „jednym g³osem”, przed-
stawiaj¹c rzeczowe argumenty, przekazuj¹c powagê 
sytuacji i realne zagro¿enie. Wojewoda zadeklarowa³ 
pomoc w lobbowaniu w ministerstwach (Rolnictwa, 
MSWiA i Finansów) i u Premiera RP. Spotkanie odby³o 
siê w atmosferze wzajemnego zrozumienia i miejmy 
nadziejê przyniesie wymierne efekty.

Kolejn¹ spraw¹, która sk³oni³a wielu lekarzy do sze-
rokiego komentowania na forach spo³ecznościowych, 
zreszt¹ na prośbê Rady skierowan¹ do kierowników 
ZLZ by³y propozycje zmian w ustawie i zak³adach lecz-
niczych dla zwierz¹t. Ogólnym za³o¿eniem do projektu 
zmian by³ pomys³ zaakceptowany na XI Krajowym 
Zjeździe Lekarzy Weterynarii dotycz¹cy wprowadzenia 
dzia³añ zmierzaj¹cych do formalnego zapisu o tym, ¿e 
w³aścicielem ZLZ mo¿e byæ tylko lekarz weterynarii 
co powinno zapobiec przejmowaniu rynku us³ug we-
terynaryjnych przez sieci. Drugim celem zmian by³o 
ograniczenie „dzikiej” konkurencji. Wolny rynek us³ug 
pozwala na powstawanie nieograniczonej liczby ZLZ 
oraz świadczenie us³ug na terenie ca³ego kraju. Z jednej 
strony jest to zgodne z ogólnymi zasadami swobody 
dzia³alności gospodarczej, z drugiej jednak prowadzi 
do wielu konfliktowych sytuacji, których motywem 
jest chêæ zwiêkszania zysków a w efekcie prowadzi 
do podbierania klientów i rodzi sytuacje konfliktowe. 
Wielu lekarzy skar¿y siê na „wojny cenowe”, otwieranie 
nowych ZLZ przez lekarzy w pobli¿u ju¿ funkcjonuj¹-
cych, nierzadko ko³o wcześniejszych pracodawców lub 
świadczenie us³ug na odleg³ośæ, ograniczaj¹ce siê do 
sporadycznych wizyt w obiektach na drugim koñcu 
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Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje:

XX OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY WETERYNARII
DOLNOŚL¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

odbêdzie siê 22 kwietnia 2017r.
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu

Polski a kontynuowanych wirtualnie poprzez przeka-
zywanie (sprzeda¿) leków. Nie ma to nic wspólnego 
z ide¹ wzajemnych konsultacji, które s¹ mo¿liwe i wrêcz 
zalecane przez Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii. Czas 
poka¿e czy obrona rynku us³ug weterynaryjnych jest 
w³aściwa, czy nale¿y siê poddaæ trendom europejskim 
i amerykañskim, na których kilkadziesi¹t procent ZLZ 
jest „usieciowionych”, co ma swoje zalety ale te¿ 
i wady, o których ca³y czas tocz¹ siê dysputy i polemi-
ki. Dyskusja na forach spo³ecznościowych i przes³ane 
uwagi do biura DILWet pozwoli³y na ich przeanalizo-
wanie i przekazanie do Rady Krajowej.

Ostatnim zagadnieniem szeroko dyskutowanym 
w mediach spo³ecznościowych by³y dwie postawy 
etyczne lekarzy weterynarii, dwie wydawaæ by siê mo-
g³o skrajne. Jedna pokazuj¹ca bardzo wysoki poziom 
wiedzy, technik operacyjnych, świadcz¹ca o bardzo 
du¿ych mo¿liwościach wspó³czesnej weterynarii, dru-
ga ukazuj¹ca podejście pe³ne empatii pokazuj¹ce jak 
wra¿liwym na niedolê zwierz¹t i w³aścicieli mo¿e byæ 
lekarz. W jednym i drugim przypadku odbiór naszej 
profesji wydawaæ by siê mog³o powinien byæ pozy-
tywny. Dlaczego zatem budzi tyle emocji? Jak zwykle 
w takich przypadkach sprawy nie s¹ do koñca oczywi-
ste. W pierwszym przypadku lekarz weterynarii ratuj¹c 
zdrowie jednego psa przeszczepia nerkê od drugiego, 
zdrowego dawcy. Tylko, czy nie jest to okaleczanie 
zdrowego zwierzêcia? A co z dawc¹? Kto siê nim 
zaopiekuje? Kto pokryje koszty jego ewentualnego 
leczenia jeśli rozwinie siê niewydolnośæ nerki? Czy 
powinien byæ taki pacjent zaadoptowany przez w³a-
ścicieli biorcy? A co, gdy bêdzie agresywny w stosunku 
do psa biorcy lub domowników? Tego typu pytania 
budz¹ w¹tpliwości na ca³ym świecie i jest to problem 
nie do koñca rozwi¹zany nawet w USA, gdzie mo¿-
liwości wykonywania takich zabiegów s¹ najwiêksze. 
A mo¿e powinna siê wypowiedzieæ Komisja Etyczna? 
Nie ma prostych odpowiedzi. Biuro prawne DILWet 
ju¿ kilka lat temu przygotowa³o opiniê, wed³ug której 
tego typu zabiegi w świetle obowi¹zuj¹cego prawa s¹ 
w Polsce niedopuszczalne. Ale mo¿e warto przedys-
kutowaæ ten problem. Druga sytuacja, opisana zosta³a 
w ogólnopolskiej gazecie w formie wywiadu pokazu-
j¹cego pracê lekarza weterynarii, który deklaruje, ¿e 
us³ugi wykonuje po kosztach lub poni¿ej ich kieruj¹c 
siê empati¹ oraz hipisowskim światopogl¹dem. Z jed-

nej strony szlachetne, z drugiej jednak czy nie jest to 
szkalowanie innych lekarzy weterynarii, którzy wyce-
nili swoje us³ugi kalkuluj¹c koszty uprawiania zawodu. 
Przypomnê, ¿e na koszt us³ugi sk³adaj¹ siê nie tylko 
koszty leków i zu¿ytych materia³ów ale tak¿e koszty 
zwi¹zane z u¿ytkowaniem lokalu, zu¿yciem mediów, 
kosztami pośrednimi i bezpośrednimi samozatrudnie-
nia lub zatrudnienia pracowników, koszty kszta³cenia 
i wiele innych. Lekarz, który zani¿a ceny us³ugi nie 
osi¹ga odpowiednich przychodów gwarantuj¹cych w³a-
ściwe funkcjonowanie i rozwój ZLZ oraz nie pozwala 
na ustawiczne kszta³cenie niezbêdne do coraz lepszego 
świadczenia us³ug. Przedstawianie uprawiania zawodu 
w opisywany sposób mo¿e sprawiæ b³êdne wra¿enie 
zmowy cenowej i zawy¿ania cen. Ponadto dla wiêkszo-
ści z nas praca jest źród³em dochodów gwarantuj¹cych 
utrzymanie rodziny i jej rozwój.

Cieszy fakt tych dyskusji na forach internetowych bo 
pokazuje, ¿e wspólnie mo¿na osi¹gn¹æ cele, których 
w pojedynkê siê nie osi¹gnie oraz to, ¿e wbrew pozo-
rom wielu z nas zale¿y na tworzeniu dobrego wizerunku 
lekarza weterynarii. Zachêcam wszystkich do dzielenia 
siê swoimi uwagami i spostrze¿eniami. To pozwala na 
lepsze zrozumienie i pokazanie ca³ego spektrum naszej 
profesji. Mam nadziejê, ¿e prze³o¿y siê to na wiêksz¹ 
aktywnośæ i chêæ pracy na rzecz Rady i organów izby. 
Mo¿e okazj¹ bêdzie najbli¿szy Zjazd Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej.

W zwi¹zku ze Świêtami Wielkiej Nocy chcia³bym 
wszystkim z³o¿yæ ¿yczenia zdrowia i radości nie tylko 
z okazji Świ¹t i wiosny ale tak¿e z wszystkich dro-
biazgów, których doświadczamy na co dzieñ a mo¿e 
w pêdzie ¿ycia ich nie zauwa¿amy.

W. Hildebrand
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Materiały na XX Okręgowy Zjazd 
Lekarzy Weterynarii 

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

UCHWA£A nr 339/2018/VII
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wet.

we Wroc³awiu z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia terminu XX Okrêgowego 
Zjazdu Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu

Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 ust. 1 z dnia 21 grud-
nia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1479 
t.j.) Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
uchwala, co nastêpuje:

§1
Ustala siê termin XX Okrêgowego Zjazdu Lekarzy We-
terynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu na dzieñ 22 kwietnia 2018r.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SPRAWOZDANIE PREZESA 
z dzia³alności Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji 

za rok 2017
(okres sprawozdawczy 

- od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.)

Szanowne Kole¿anki i Koledzy. 
Za nami pierwszy rok VII kadencji Rady Dolnośl¹-

skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Cz³onkowie Rady 
reprezentuj¹ wszystkie środowiska lekarzy weterynarii 
Dolnego Śl¹ska pocz¹wszy od uczelni (w tym dwoje 
cz³onków zasiada w Radzie Wydzia³u Medycyny Wete-
rynaryjnej), poprzez Inspekcjê Weterynaryjn¹ (w tym 
jedn¹ osob¹ jest Zastêpca Dolnośl¹skiego Wojewódz-
kiego Lekarza Weterynarii, piêæ osób zajmuje stano-
wiska Powiatowych Lekarzy Weterynarii, jedna oso-
ba reprezentuje Wojskow¹ Inspekcjê Weterynaryjn¹), 
a skoñczywszy na prywatnej praktyce weterynaryjnej 
oraz hurtowni leków weterynaryjnych. Troje cz³on-
ków Rady jest jednocześnie cz³onkami Rady Krajowej, 
w tym jedna osoba jest cz³onkiem Prezydium, jedna 
osoba przewodniczy Komisji Finansowo-Gospodarczej 
oraz jedna przewodniczy Komisji Prawno-Regulamino-
wej. Ponadto Prezes Rady DIL-Wet. zasiada w Komisji 
ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Pozwala to na 
czynny udzia³ cz³onków Rady, reprezentantów lekarzy 
weterynarii Dolnego Śl¹ska, w pracach zarówno Rady 
Krajowej jak i Komisji ds. Specjalizacji, prezentuj¹c 
postulaty naszego środowiska. 

Rada w ci¹gu minionego okresu sprawozdawczego 
na bie¿¹co realizowa³a zobowi¹zania i uchwa³y Okrêgo-
wego Zjazdu oraz prowadzi³a wszelkie prace zwi¹zane 
z funkcjonowaniem samorz¹du. W okresie sprawoz-
dawczym odby³o siê 10 posiedzeñ Rady DIL-Wet. oraz 
8 posiedzeñ Prezydium. 

Do dnia 28.02.2018 r. Rada podjê³a 598 uchwa³ 
tj. o 284 wiêcej ni¿ w analogicznym okresie przed 

rokiem. Podjête uchwa³y dotyczy³y: przyznania prawa 
wykonywania zawodu (86), utraty prawa wykonywania 
zawodu (24), skreślenia z rejestru cz³onków DIL-Wet. 
lub przeniesienia do innych izb (36), postêpowañ admi-
nistracyjnych (149), wpisu do rejestru cz³onków z prze-
niesienia (11), wpisu do rejestru zak³adów leczniczych 
(21), wykreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t (26), wpisu zmian w ewidencji zak³adów lecz-
niczych (73), wpisu do rejestru osób upowa¿nionych 
do wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹-
cych (39), skreślenia z rejestru osób upowa¿nionych do 
wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych 
(22), roz³o¿enia na raty zaleg³ych sk³adek (3), obni¿e-
nia sk³adek cz³onkowskich (20), zawieszenia p³atności 
sk³adek cz³onkowskich (3), umorzenia zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich (24), zatwierdzenia wniosków Zarz¹du 
Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej DIL-Wet. (4), przy-
znania środków na konferencje naukowe i imprezy 
integracyjne (17), przyznanie nagród finansowych (10), 
przesuniêæ w bud¿ecie (1), innych spraw (35). 

Stan cz³onków DIL-Wet. - lekarzy weterynarii na 
dzieñ 31 grudnia 2017 r. wynosi³ 1445 osób, w tym 
122 lekarzy weterynarii na emeryturze. W tym okresie 
przyjêto z innych izb i wpisano do rejestru DIL-Wet. 11 
osób, nadano prawo wykonywania zawodu i przyjêto 
do DIL-Wet. 86 osób. Rada skreśli³a z listy cz³onków 
DIL-Wet. 36 osób, z powodu przeniesienie do innej 
izby okrêgowej w kraju (25 osób), przeniesienia miej-
sca wykonywania zawodu za granicê (11 osób). Rada 
stwierdzi³a utratê prawa wykonywania zawodu i skreśli-
³a z listy cz³onków DIL-Wet. 24 osoby, w tym 11 osób 
na ich wniosek, w zwi¹zku z przejściem na emeryturê 
lub sytuacj¹ rodzinno-zawodow¹ i zrzeczeniem siê pra-
wa wykonywania zawodu, 6 osób z powodu śmierci, 
7 osób z powodu nieop³acania sk³adek cz³onkowskich 
przez okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy. 

Rada stara siê dotrzeæ z informacjami do wszystkich. 
Wszelkie widomości na bie¿¹co zamieszczane s¹ na 
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stronach internetowych, rozsy³ane drog¹ e-mailingu 
lub poprzez portal spo³ecznościowy facebook. Decy-
zj¹ ostatniego Zjazdu Delegatów Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej zosta³a powo³ana Komisja 
do spraw M³odych Lekarzy Weterynarii, która pod 
przewodnictwem prof. Agnieszki Noszczyk-Nowak 
bardzo aktywizuje tê grupê zawodow¹. Ponadto Rada 
powo³a³a zespó³ do spraw informatyzacji, którego ce-
lem jest realizacja budowy nowej, nowoczesnej strony 
internetowej DIL-Wet., która ma byæ ³atwo dostêpna 
i atrakcyjna dla wszystkich zainteresowanych. 

Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
wspiera³a wszelkie konferencje i szkolenia organizowa-
ne, b¹dź wspó³organizowane przez Wydzia³ Medycyny 
Weterynaryjnej przeznaczaj¹c na ten cel 16.500,00z³ 
z bud¿etu Izby. We wszystkich przypadkach logo izby 
by³o widoczne w postaci banerów/rolupów oraz we 
wszelkich materia³ach konferencyjnych i informacyj-
nych. Pokazuje to jak du¿¹ rolê przyk³ada Rada do 
dobrej wspó³pracy z w³adzami Wydzia³u. Niestety nie-
pokój budzi próba tworzenia w Bydgoszczy i Toruniu 
kolejnego, 7. wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej. 
Kszta³cenie kolejnych grup absolwentów medycyny 
weterynaryjnej wg naszego rozeznania jest nieuzasad-
nione, a próba kszta³cenia w ośrodkach bez odpo-
wiedniej bazy dydaktyczno-klinicznej mo¿e stwarzaæ 
zagro¿enie niedostatecznego wykszta³cenia. Spośród 
wszystkich konferencji bardzo donios³e znaczenie mia³a 
Konferencja organizowana przez dr. R. Karczmarczyka 
„Etyka Zawodowa Lekarza Weterynarii - wspó³czesne 
wyzwania”, która odby³a siê 7.10.2017r.. Prelegenci, 
wśród których nie zabrak³o cz³onków Rady DIL-Wet. 
zwracali uwagê na zmieniaj¹ce siê realia wykonywa-
nia zawodu lekarza weterynarii i wynikaj¹c¹ z tego 
koniecznośæ rozwa¿enia zmian w Kodeksie Etyki Leka-
rza Weterynarii. Do zespo³u ekspertów Krajowej Rady 
maj¹cych przygotowaæ projekt zmian zostali powo³ani 
z naszej Rady kol. kol. J.Dorobek i R.Karczmarczyk. 
Jak istotne jest dyskutowanie aspektów etycznych 
pokaza³a, szeroko komentowana w mediach spo³ecz-
nościowych, sprawa przeszczepu nerki u psa przez 
lekarza weterynarii. Wynikaj¹ce z tego w¹tpliwości 
etyczne spowodowa³y gor¹c¹ polemikê zwolenników 
jak i przeciwników tego typu zabiegów. Przypomnê, 
¿e na prośbê Rady poprzedniej kadencji biuro prawne 
DIL-Wet. przygotowa³o w 2015 r. opiniê stwierdzaj¹c¹, 
¿e tego typu zabiegi w myśl obowi¹zuj¹cego prawa s¹ 
w Polsce niedopuszczalne. Opinia ta na prośbê Pos³a 
Kornela Morawieckiego zosta³a przekazana do biura 
poselskiego Pana Pos³a. 

W ostatnich miesi¹cach bardzo du¿o emocji wzbudza 
uposa¿enie lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji 
Weterynaryjnej. Niskie p³ace wraz ze wzrastaj¹cym 
obci¹¿eniem obowi¹zkami wynikaj¹cymi z realizacji 
bie¿¹cych zadañ, a tak¿e zwalczaniem ptasiej grypy czy 
ASF doprowadzi³o do g³êbokiej frustracji, co objawia 
siê odchodzeniem lekarzy weterynarii z Inspekcji do 
prywatnych praktyk lub innych bran¿. Efektem jest 
rosn¹ca liczba wakatów oraz zwiêkszaj¹ce siê obci¹-
¿anie prac¹ tych, którzy pozostali. Niskie zarobki, 

zdecydowanie poni¿ej średniej krajowej, zniechêcaj¹ 
m³odych lekarzy weterynarii do podejmowania pracy 
na stanowiskach inspekcyjnych. Oddolny ruch wysy-
³ania podañ o podwy¿ki przez pracowników Inspekcji 
pokaza³, ¿e podania takie nap³ynê³y z wszystkich po-
wiatów Dolnego Śl¹ska i dotyczy³y ponad 90% pra-
cowników. Ponadto niskie wynagrodzenia za czynności 
urzêdowe zlecane, nie s¹ w ogóle op³acalne dla lekarzy 
prywatnej praktyki. To zniechêca ich do przyjmowania 
takich zleceñ, zw³aszcza w przypadku rozproszenia 
gospodarstw drobnotowarowych. Prezes Rady DIL-
-Wet. wraz z Dolnośl¹skim Wojewódzkim Lekarzem 
Weterynarii dr. Zdzis³awem Królem oraz Przewodnicz¹-
cym Rady Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii 
NSZZ Solidarnośæ dr. Lechem Rybarczykiem z³o¿yli 
28.02.2018r. wizytê Wojewodzie Dolnośl¹skiemu 
Panu Paw³owi Hreniakowi przedstawiaj¹c aktualn¹, 
bardzo z³¹ sytuacjê kadrow¹ Inspekcji Weterynaryjnej 
oraz wynikaj¹ce z tego realne i powa¿ne zagro¿enia dla 
zdrowia publicznego oraz olbrzymie potencjalne straty 
wynikaj¹ce ze spodziewanego za³amania eksportu ¿yw-
ności (wieprzowiny) w wyniku dalszego rozprzestrze-
niania siê ASF. Wojewoda Dolnośl¹ski wykaza³ zrozu-
mienie oraz obieca³ wsparcie postulatów środowiska 
lekarzy weterynarii o niezw³oczne podwy¿ki p³ac wraz 
z nale¿n¹ waloryzacj¹ u Ministrów Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz, przede 
wszystkim, u Premiera RP. Warto podkreśliæ, ze leka-
rze weterynarii s¹ bardzo dobrze specjalistycznie wy-
szkoleni, a proces ten zajmuje nierzadko kilka lat. Jest 
to wymagane przy wykonywaniu zadañ ustawowych. 
Warto nadmieniæ, ¿e mimo mizernej p³acy, dziêki pra-
cy lekarzy weterynarii, nierzadko ponad si³y, Polska 
jest krajem uznanym za wolny od chorób zakaźnych 
takich jak: gruźlica, bruceloza i enzootyczna bia³aczka 
byd³a, których obecnośæ wyklucza³aby eksport zwierz¹t 
i produktów pochodzenia zwierzêcego. 

Wiele emocji wzbudzi³ projekt zmian w ustawie 
o ZLZ przygotowany jako materia³ do dyskusji przez 
biuro prawne Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 
Najwiêcej emocji wzbudzi³y punkty dotycz¹ce w³asności 
ZLZ (w³aścicielem ZLZ mo¿e byæ tylko lekarz weteryna-
rii) oraz mo¿liwości świadczenia us³ug poza granicami 
macierzystej Okrêgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 
Projekt zosta³ poddany publicznej dyskusji poprzez ro-
zes³anie go do kierowników wszystkich ZLZ Dolnego 
Śl¹ska, nastêpnie uwagi omówiono na Radzie DIL-
-Wet. oraz przekazano do Rady Krajowej. 

Rol¹ samorz¹du jest tak¿e integracja środowiska 
lekarzy weterynarii. W kalendarzu na sta³e zadomowi-
³y siê imprezy organizowane przez Dolnośl¹sk¹ Izbê 
Lek.-Wet. takie jak Mistrzostwa Polski Lekarzy Wete-
rynarii w Narciarstwie Alpejskim od 2 lat organizowane 
wspólnie z Ma³opolska Izb¹ Lekarsko-Weterynaryjn¹, 
Weterynaryjny Rajd Samochodowy Vet off Road, 
Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha, 
czy Bal Lekarza Weterynarii. W tym roku przekazano 
kwotê bêd¹c¹ odpisem z biletów wstêpu na Bal Lekarza 
Weterynarii na rzecz Fundacji „Pro Medici Veterinarii”. 
Tym samym Bal mia³ rangê charytatywnego. 
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Biuro Izby pomimo wprowadzenia elektronicznego 
systemu ewidencji paszportów, ci¹gle zmuszone jest 
do korygowania zapisów, lub wrêcz ich wprowadza-
nia. Zabiera to bardzo du¿o czasu. W świetle rosn¹cej 
ilości zadañ konieczne jest zatrudnienie kolejnej osoby, 
która wspar³aby pracê biurow¹. Ko³o Seniorów pod 
przewodnictwem kol. B.Wojtala dzia³a bardzo prê¿-
nie spotykaj¹c siê kilka razy w roku w siedzibie DIL-
-Wet. Seniorzy wspieraj¹ siê nawzajem, aktywizuj¹ 
i nierzadko udzielaj¹ cennych rad m³odszym kolegom, 
a tak¿e prowadz¹ kwesty na rzecz fundacji „Pro Medici 
Veterinarii”. 

Dobre wyniki finansowe pozwalaj¹ na jeszcze wiêk-
sze zaanga¿owanie DIL-Wet. w edukacjê, integracjê 
oraz wspieranie naszego środowiska. 

Gospodarka finansowa
Dzia³ania statutowe w zakresie gospodarki finan-

sowej Izby w roku 2017 by³y realizowane w oparciu 
o Preliminarz bud¿etowy uchwalony przez ostatni Zjazd 
Lekarzy Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 
Dok³adne omówienie dzia³añ w zakresie gospodarki 
finansowej zawarte jest w preliminarzu bud¿etowym 
2017. Gospodark¹ finansow¹ kieruje Skarbnik kol. 
D.Pawicka-Stefanko przy pomocy komisji finansowej 
pod przewodnictwem kol. J. Jakubiaka. Komisja w tym 
okresie spotka³a siê sześciokrotnie. Zajmowa³a siê taki-
mi sprawami, jak rozpatrywanie i opiniowanie spraw 
dotycz¹cych czasowych zwolnieñ z op³acania sk³adek 
cz³onkowskich lub ich czêści, rozpatrywanie i propo-
nowanie rozwi¹zañ w sprawach zwi¹zanych z zaleg³o-
ściami w op³acaniu sk³adek, rozpatrywanie wniosków 
wp³ywaj¹cych do Rady DIL-Wet o dofinansowanie 
ró¿nych przedsiêwziêæ i przedstawienie ich cz³onkom 
Rady DIL-Wet., opiniowanie wydatków maj¹tkowych, 
rozpatrywanie innych spraw zwi¹zanych z gospodar-
ka finansow¹ DIL-Wet. W tym okresie rozpatrzono 
2 wnioski o obni¿enie sk³adki do 50% z powodu pod-
jêcia studiów doktoranckich, 16 wniosków o obni¿enie 
sk³adki do 50% z powodu nie uzyskiwania dochodu 
(14 zaopiniowano pozytywnie), 2 wnioski o roz³o¿enie 
na raty zaleg³ych sk³adek, 6 wniosków o umorzenie 
zaleg³ości i wpisanie w straty (6 zaopiniowano pozy-
tywnie z powodu d³ugotrwa³ej choroby, braku zg³oszeñ 
o przejściu na emeryturê), 4 wnioski o zawieszenie 
sk³adek (ciê¿ka choroba), wniosek o 2 nagrody dla 
najlepszych absolwentów Wydzia³u Weterynaryjne-
go Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu (po 
1.000,00z³) oraz wniosek o dofinansowanie praktyki 
studenckiej, który zaopiniowano negatywnie. Komisja 
pozytywnie zaopiniowa³a wnioski o dofinansowanie 
konferencji naukowych „Walentynki kadriologiczne” 
(3.000,00z³), „Nowości w chorobach wewnêtrznych 
koni” (3.000,00z³), „Bujatria XXI wieku - dok¹d 
zmierzamy” (4.000,00z³), „Mechanizmy zachowañ 
zwierz¹t oraz mo¿liwości ich modelowania”, „Pro-
blemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t: p³odnośæ, ci¹¿a, 
noworodek”(3.000,00z³), „Etyka zawodowa Lekarza 
Weterynarii - wspó³czesne wyzwanie”(2.500,00z³)’’, 
Konferencji Charytatywnej „Vet with Horsepower” 

(1.000,00z³), imprez integracyjnych (IX Bal Lekarzy 
Weterynarii - 4.000,00z³, IV Dolnośl¹ski Weterynaryj-
ny Rajd Samochodowy „Vet Off Road” - 1.500,00z³, 
III Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Squosha” 
- 2.000,00z³, „Na sportowo i weso³o z seniorami” 
- 3.500,00z³.

Etyka zawodowa
Komisja Etyki Zawodowej pod przewodnictwem kol. 

J.Borowca czuwa³a nad rzetelnym i zgodnym z Kodek-
sem Etyki Lekarza Weterynarii wykonywaniem zawodu 
przez cz³onków DIL-Wet. W okresie sprawozdawczym 
odby³o siê spotkanie mediacyjne cz³onków Komisji z le-
karzami weterynarii, którzy popadli w konflikt. Komisja 
zajmowa³a siê problemami zwi¹zanymi z nieuczciwymi 
i niezgodnymi z obowi¹zuj¹cymi przepisami formami 
reklamy zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, a tak¿e 
og³aszaniem godzin pracy ca³odobowej niezgodnym 
z rzeczywistym czasem pracy ZLZ. Komisja zajmowa³a 
siê te¿ indywidualnymi skargami klientów na pracê 
lekarzy weterynarii. Ponadto Komisja przygotowa³a 
stanowisko dotycz¹ce zapytania w sprawie opieki po-
operacyjnej po zabiegach sterylizacji i kastracji bez-
domnych psów i kotów.

Szkolenia
W celu sta³ego podnoszenia kwalifikacji lekarzy 

weterynarii w okresie sprawozdawczym Komisja ds. 
Szkoleñ i Nauki Zawodu DIL-Wet. pod przewodnic-
twem kol. Agnieszki Noszczyk-Nowak prowadzi³a 
dzia³alnośæ polegaj¹c¹ na organizacji szkoleñ i konfe-
rencji popularno-naukowych, przyznawaniu certyfika-
tów kszta³cenia ustawicznego, opiniowaniu wniosków 
dotycz¹cych dofinansowania szkoleñ i konferencji 
oraz objêcia patronatem przez DIL-Wet. wymienio-
nych dzia³añ. Zorganizowano szkolenia dla cz³onków 
DIL-Wet.: „Nowoczesne systemy doju” (wyk³adowca: 
dr Leszek Jarosz), „Zarz¹dzanie zdrowiem, rozrodem 
oraz hodowl¹ w du¿ej fermie owiec” (wyk³adowca: mgr 
Ma³gorzata Kalbarczyk), „Jesienna sesja dermatologii 
weterynaryjnej” (wyk³adowca: dr Joanna Karaś -Tê-
cza) (wspólnie z Lubusk¹ Izb¹ Lekarsko-Weteryna-
ryjn¹) oraz Konferencje: „Etyka Zawodowa Lekarza 
Weterynarii - Wyzwania Wspó³czesne”, „Praktyczne 
aspekty postêpowania lekarza weterynarii zwi¹zane 
z pok¹saniami i zwalczaniem wścieklizny oraz zwie-
rzêtami bezdomnymi” (wyk³adowca: dr hab. Katarzyna 
P³oneczka-Janeczko), „III Konferencja Weterynaryjna 
w Kuraszkowie” (wspólnie z dr. Maciejem Kie³bowi-
czem), „Zarz¹dzanie w stadach byd³a” (wyk³adowca: 
prof. Alexander Starke) (wspólnie z PTNW).

Prywatna praktyka 
Komisja Prywatnej Praktyki pod przewodnictwem 

kol. R.Gruszki zajmowa³a siê bie¿¹cymi problemami 
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Przeprowadzi³a kon-
trole zak³adów leczniczych rozpoczynaj¹cych swoj¹ 
dzia³alnośæ, zmieniaj¹cych swoj¹ kategoriê lub siedzibê, 
rejestruj¹cych siê zak³adów w ramach dzia³aj¹cych ju¿ 
zak³adów leczniczych. Podejmowane by³y interwencje 
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zwi¹zane ze zg³oszeniami nieprawid³owo dzia³aj¹cych 
zak³adów. W tych przypadkach przeprowadzano 
kontrole zak³adów w miejscu dzia³alności, wykona-
no rozmowy telefoniczne z w³aścicielami zak³adów 
leczniczych, korzystaj¹c z pomocy radcy prawnego 
kierowano opinie prawne w spornych sprawach do 
zainteresowanych lekarzy weterynarii. 

M³odzi Lekarze Weterynarii
Powo³ana na ostatnim Zjeździe Delegatów Dolno-

śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie spra-
wozdawczym Komisja M³odych Lekarzy prowadzi³a 
dzia³alnośæ polegaj¹c¹ na rozpoznaniu problemów 
m³odych lekarzy weterynarii oraz wspólne opraco-
wanie postulatów, które zosta³y zg³oszone do Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Urzêdowy Nadzór Weterynaryjny
W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Urzêdowe-

go Nadzoru Weterynaryjnego pod przewodnictwem 
kol. Grzegorza Ciszewskiego wykonywa³a zadania ta-
kie, jak opiniowanie projektów zmian z zakresu prawa 
weterynaryjnego (zapoznano siê z 17 projektami zmian 
- nie wnoszono uwag), wspó³praca z DWLW w zakresie 
dzia³alności Inspekcji Weterynaryjnej tj. pomoc przy 
organizacji szkoleñ oraz æwiczeñ z zakresu zwalcza-
nia chorób zakaźnych zwierz¹t, wspó³praca z innymi 
komisjami (Komisja Finansowa) i organami DIL-Wet., 
pomoc przy organizacji spotkania Prezesa DIL-Wet. 
z Wojewod¹ Dolnośl¹skim oraz DWLW w sprawie pod-
wy¿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 zmian Kra-
jowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do ustawy z 18 
grudnia 2003 r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t, 
przygotowanie projektu zmian list kontrolnych zak³a-
dów leczniczych dla zwierz¹t - przygotowano now¹ 
propozycjê listy kontrolnej dla gabinetu i przychodni 
(projekty w uzgodnieniu z radc¹ prawnym, skierowa-
ne do rozpatrzenia przez Radê), udzia³ w rozmowach 
z w³adzami administracji rz¹dowej Województwa Dol-
nośl¹skiego o problemach finansowo-kadrowych In-
spekcji Weterynaryjnej.

Integracja Środowiska 
Lekarzy Weterynarii DIL-Wet.

Jednym z celów samorz¹du lekarzy weterynarii jest 
integrowania 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: 
VIII Dolnośl¹ski Karnawa³owy Bal Lekarzy Weterynarii 

(luty 2017), X Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii 
w Narciarstwie Alpejskim (marzec 2017), Mistrzostwa 
Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha (kwiecieñ 2017), 
udzia³ seniorów w koncercie „Od juniora do seniora” 
(maj 2017), IV Weterynaryjny Rajd Samochodowy 
„Vet off Road” (maj 2017), pokoleniowe spotkanie 
środowiskowe rodzin weterynaryjnych w Karczmie 
Rzym (czerwiec 2017). 

Wspó³praca z innymi samorz¹dami 
zawodowymi

Rada DIL-Wet. utrzymuje sta³e kontakty z Dolno-
śl¹sk¹ Izb¹ Lekarsk¹, Dolnośl¹sk¹ Izb¹ Aptekarsk¹ 
i Dolnośl¹sk¹ Okrêgow¹ Izb¹ Pielêgniarek i Po³o¿-
nych. Wspó³praca polega m.in. na wymianie infor-
macji o problemach naszych samorz¹dów w skali wo-
jewództwa i kraju oraz podejmowaniu poprzez szczebel 
krajowy dzia³añ zapobiegaj¹cych deregulacji naszych 
zawodów. W marcu zosta³o zaplanowane spotkanie 
przedstawicieli ww. samorz¹dów medycznych zawo-
dów zaufania publicznego Dolnego Śl¹ska, które ma 
odbyæ siê w biurze DIL-Wet. Zaplanowane zosta³o 
omówienie aktualnych problemów dotycz¹cych wymie-
nionych samorz¹dów oraz dziedzin, w których wspó³-
praca pomiêdzy samorz¹dami na poziomie okrêgowym 
mog³aby przynieśæ wszystkim wymierne korzyści.

Podsumowuj¹c chcia³bym z³o¿yæ podziêkowania 
wszystkim cz³onkom Rady oraz Organów DIL-Wet. nie 
tylko za ostatni rok ciê¿kiej pracy. Zdajê sobie sprawê, 
¿e nie wszyscy zawsze mogli uczestniczyæ we wszyst-
kich posiedzeniach Rady, niemniej doceniam poświê-
cenie ka¿dej wolnej chwili na cele naszego samorz¹-
du. Wymaga to nierzadko rezygnacji z wolnego czasu 
poświêcanego rodzinie, czy pracy pozazawodowej. 
Chcia³bym bardzo podziêkowaæ za okazan¹, nierzadko 
nieocenion¹ pomoc Radcom Prawnym Rady Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, mecenas dr Annie 
Zalesiñskiej i mecenasowi dr. Piotrowi Rodziewiczowi, 
którzy ca³y czas czuwali nie tylko nad prawid³owym 
przebiegiem obrad Rady, pomagali tworzyæ uchwa³y, 
stanowiska i apele, a tak¿e wspierali w pracy Rzeczni-
ka i S¹d. Chcia³bym tak¿e wraziæ swoj¹ wdziêcznośæ 
i podziêkowaæ Paniom obs³uguj¹cym biuro DIL-Wet., 
J.Kwieciñskiej i T.Rogowskiej. Ich zaanga¿owanie, pra-
cowitośæ oraz poświêcanie nierzadko swojego wolnego 
czasu umo¿liwiaj¹ sprawn¹ pracê biura zarówno dla 
klientów - lekarzy weterynarii jak i dla Rady. Doce-
niam Ich pracowitośæ, skrupulatnośæ i profesjonalizm, 
które niejednokrotnie umo¿liwi³y wy³apanie potkniêæ 
proceduralnych, a uwagi dotycz¹ce wielu procedur s¹ 
uwzglêdniane przez biuro Krajowej Rady. Niemniej 
stale rosn¹ca ilośæ zadañ zmusza do zwiêkszenia etatów 
w biurze. Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ panu A.Kwie-
ciñskiemu, który obs³uguj¹c ksiêgowośæ Izby jest du¿ym 
wsparciem zarówno dla Skarbnika jak i dla Prezesa. 
Nies³abn¹c¹ popularności¹ cieszy siê organ prasowy 
- kwartalnik Rady DIL-Wet. „Biuletyn”. Publikowane 
w nim bie¿¹ce sprawy spo³eczno-zawodowe s¹ chêt-
nie czytane przez lekarz naszej Izby. Niew¹tpliwa to 
zas³uga zespo³u redakcyjnego, na czele którego stoi 
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kol. Jan Dorobek (Redaktor Naczelny). Chcia³bym za-
chêciæ wszystkich do nadsy³ania materia³ów zarówno 
zawodowych jak i polemicznych do redakcji. ̄ ywa ko-
respondencja, wymiana zdañ i pogl¹dów, miejmy na-
dziejê zdecydowanie jeszcze bardziej o¿ywi czytelników. 
Chcia³bym bardzo podziêkowaæ seniorom-nestorom 
naszego zawodu - za ich aktywnośæ w obrêbie Ko³a 
Seniorów, którym kieruje kol. B.Wojtal. Na spotka-
niach Ko³a, które regularnie odbywa siê w biurze DIL-
-Wet., na które jestem zapraszany i staram siê w nich 
uczestniczyæ, za ka¿dym razem jestem zaskakiwany 
optymizmem, radości¹ i pozytywnym nastawieniem 
do ¿ycia, które nie zawsze by³o dla wszystkich ³askawe. 

Chcia³bym jeszcze raz wszystkim podziêkowaæ za 
wspó³pracê i zachêciæ do dalszej aktywności. Praca dla 
innych dodaje du¿o si³ i pozwala z optymizmem patrzeæ 
w przysz³ośæ. Mimo, ¿e pojawiaj¹ siê ci¹gle nowe wy-
zwania, warto w myśl s³ów T.Roosvelta cytowanych 
poni¿ej dzia³aæ i pracowaæ.

„O wiele lepiej jest odwa¿yæ siê na osi¹ganie wiel-
kich celów, radowaæ siê du¿ymi sukcesami, nawet 
je¿eli na drodze do tego poniesiemy wiele pora¿ek, ni¿ 
ustawiæ siê w szeregu niewymagaj¹cych wiele od siebie 
ludzi. Ludzi, którzy nigdy nie doznaj¹ ani wielkich 
radości, ani wielkich pora¿ek, poniewa¿ ¿yj¹ w szarej 
strefie, w której ani pora¿ek, ani zwyciêstw nie ma.”

Wojciech Hildebrand
Prezes Rady

Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet. 
we Wroc³awiu za rok 2017

INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa: Dolnośl¹ska Izba Lek.-Wet. we Wroc³awiu
Siedziba: Wroc³aw
Adres: ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wroc³aw
NIP: 899-14-94-176
REGON: 930520159

Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna we Wro-
c³awiu (w skrócie DIL-WET) jest wojewódzk¹ jednostk¹ 
organizacyjn¹ samorz¹du zawodowego lekarzy wetery-
narii powo³an¹ na podstawie art. 8. ustawy z dnia 21 
grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. 2009 
nr 93 poz. 767). Jednostk¹ nadrzêdn¹ jest Krajowa 
Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

Organami Izby s¹:
- Zjazd Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu

- Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu

- Komisja Rewizyjna Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu

- S¹d Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu

- Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu. 

Cz³onkowie organów Izby pracuj¹ spo³ecznie, bez 
pobierania wynagrodzenia.

Okres objêty sprawozdaniem 
Rok obrotowy obejmuj¹cy okres 1 stycznia 2017 

- 31 grudnia 2017
Sprawozdanie zosta³o sporz¹dzone przy za³o¿eniu 

kontynuowania dzia³alności przez jednostkê. Nie s¹ 
znane ¿adne okoliczności wskazuj¹ce na zagro¿enie 
tej kontynuacji. Jednostka nie prowadzi³a w okresie 
objêtym sprawozdaniem dzia³alności gospodarczej.

Omówienie przyjêtych zasad rachunkowości
Do amortyzacji środków trwa³ych oraz wartości nie-

materialnych i prawnych stosuje siê stawki przewidzia-
ne w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stano-
wi¹cych za³¹cznik do ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz liniow¹ metodê amortyzacji. 
Przyjêto zasadê określon¹ w art. 16d ust.1 powy¿szej 
ustawy jednorazowego zaliczania w koszty w miesi¹cu 
oddania do u¿ywania środków trwa³ych o niskiej war-
tości (nie przekraczaj¹cej 3.500z³).

Izba nie prowadzi gospodarki magazynowej, a za-
kup materia³ów odnoszony jest bezpośrednio w ciê¿ar 
kosztów.

Pozosta³e aktywa i pasywa na dzieñ bilansowy wy-
cenione zosta³y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Koszty dzia³alności podstawowej ujmowane s¹ 
w ci¹gu roku tylko w uk³adzie rodzajowym. Rachunek 
zysków i strat sporz¹dzany jest w wariancie porów-
nawczym.

W zwi¹zku z podjêciem przez w³aściwy organ uchwa-
³y o stosowaniu art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 
pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3 i art. 48b ust. 
4 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z pózn. zm.) po-
cz¹wszy od sprawozdania za rok obrotowy 1.01.2015 
- 31.12.2015, niniejsze sprawozdanie finansowe spo-
rz¹dzane jest wed³ug wzoru przewidzianego dla jedno-
stek mikro i określonego w za³¹czniku nr 4 do Ustawy 
o rachunkowości.

Informacje uzupe³niaj¹ce do bilansu
1) Na dzieñ bilansowy jednostka posiada³a zobo-

wi¹zania finansowe w wysokości 38.675,95z³. 
By³y to wy³¹cznie zobowi¹zania krótkoterminowe 
o charakterze pieniê¿nym: z tytu³u dostaw towa-
rów i us³ug (12.112,89), podatków i ubezpieczeñ 
spo³ecznych o terminie p³atności przypadaj¹cym 
w nastêpnym roku obrotowym (6.924,31), wyna-
grodzeñ (1.423,75), podró¿y s³u¿bowych (850,20), 
rozrachunków z cz³onkami Izby (1.764,10) oraz 
sk³adek cz³onkowskich nale¿nych jednostce nad-
rzêdnej - Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 
(15.600,00). Jednostka nie posiada³a zobowi¹zañ 
przeterminowanych.
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BILANS
sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2017r. (jednostka obliczeniowa: z³)

Wiersz Wyszczególnienie
Stan na

31.12.2016 31.12.2017
AKTYWA

A. Aktywa trwa³e, w tym: 121 556,33 117 045,89
- środki trwa³e 121 556,33 117 045,89

B. Aktywa obrotowe, w tym: 637 876,10 765 720,16
- zapasy
- nale¿ności krótkoterminowe 158 786,65 140 531,57

C. Nale¿ne wp³aty na kapita³ (fundusz) podstawowy
D. Udzia³y (akcje) w³asne

Aktywa razem 759 432,43 882 766,05
PASYWA

A. Kapita³ (fundusz) w³asny, w tym: 728 340,08 844 090,15
- kapita³ (fundusz) podstawowy 331 105,33 331 263,63

B. Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania, w tym:  31 092,35  38 675,90
- rezerwy na zobowi¹zania
- zobowi¹zania z tytu³u kredytów i po¿yczek
Pasywa razem 759 432,43 882 766,05

KSIÊGOWY:  Arkadiusz Kwieciñski 
(23.02.2018)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporz¹dzony za okres 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017r. (jednostka obliczeniowa: z³)

Wiersz Wyszczególnienie
Dane za rok

2016 2017

A. Przychody podstawowej dzia³alności operacyjnej i zrównane 
z nimi, w tym: 1 008 135,00 1 060 392,03

- zmiana stanu produktów (zwiêkszenie - wartośæ dodatnia, 
zmniejszenie - wartośæ ujemna)

B. Koszty podstawowej dzia³alności operacyjnej 938 741,69 960 992,52
I. Amortyzacja 9 988,86 7 963,44
II. Zu¿ycie materia³ów i energii 135 513,54 132 661,31
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia spo³eczne i inne świadczenia 193 432,03 160 810,09
IV. Pozosta³e koszty 599 807,26 659 557,68
C. Pozosta³e przychody i zyski, w tym: 302 358,15 393 190,15

- aktualizacja wartości aktywów
D. Pozosta³e koszty i straty, w tym: 186,41 7 654,34

- aktualizacja wartości aktywów
E. Podatek dochodowy
F. Wynik finansowy netto ogó³em (A-B+C-D-E), w tym: 371 565,05 484 935,32
I. Nadwy¿ka przychodów nad kosztami (wartośæ dodatnia) 371 565,05 484 935,32
II. Nadwy¿ka kosztów nad przychodami (wartośæ ujemna)

KSIÊGOWY:  Arkadiusz Kwieciñski 
(23.02.2018)
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2) W roku objêtym sprawozdaniem jednostka nie udzie-
li³a ¿adnych zaliczek i kredytów cz³onkom organów 
administruj¹cych, zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych.

3) Z uwagi na charakter Jednostki nie posiada ona 
udzia³ów (akcji) w³asnych.
Sprawozdanie sporz¹dzono w dniu 23 lutego 

2018 r.
 KSIÊGOWY
 Arkadiusz Kwieciñski

 PREZES SKARBNIK
 Rady Dolnośl¹skiej Izby Rady Dolnośl¹skiej Izby 
 Lek.-Wet. we Wroc³awiu Lek.-Wet. we Wroc³awiu
 dr n.wet. lek. wet. 
 Wojciech Hildebrand Danuta Pawicka-Stefanko

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej

za okres 1 styczeñ - 31 grudzieñ 2017r.

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 8 marca 2017r. spotka³a siê o godz. 11:00 

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 2017. 

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 10 posie-
dzeñ ORL-W, na których podjêto 534 uchwa³ (od nr 
1240/2017/VI do 1526/2017/VI oraz 1/2017/VII 
do 257/2017/VII).
Uchwa³y dotyczy³y:
- przyznanie prawa wykonywania zawodu - 88 uchwa³;
- wniosek o wpis do rejestru cz³onków DIL-Wet. - 11 
uchwa³;

- utrata prawa wykonywania zawodu - 0 uchwa³;
- skreślenia z rejestru cz³onków DIL-Wet. - 38 uchwa³;

- zrzeczenie siê z prawa wykonywania zawodu - 9 
uchwa³;

- wpisu do rejestru zak³adów leczniczych - 16 uchwa³;
- wykreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t - 27 uchwa³;

- o wpisie zmian w ewidencji zak³adów leczniczych - 77 
uchwa³;

- wyznaczenie terminu usuniêcia uchybieñ w zak³adach 
leczniczych zwierz¹t - 2 uchwa³y;

- wpisów do rejestru osób upowa¿nionych do wy-
stawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych 
- 36 uchwa³;

- skreśleñ z rejestru osób upowa¿nionych do wysta-
wiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych 
- 25 uchwa³;

- obni¿enia sk³adek cz³onkowskich - obni¿enie do po-
³owy sk³adki 17 uchwa³;

- zawieszenia sk³adek cz³onkowskich - 3 uchwa³;
- w sprawie umorzenia sk³adek cz³onkowskich - 11 
uchwa³, ³¹czna kwota umorzeñ wynios³a 8.896,40z³;

- zatwierdzenia 4 wniosków Zarz¹du Funduszu Pomocy 
Kole¿eñskiej DIL-Wet na ³¹czn¹ kwotê 65.850,00 dla 
13 osób na pomoc lekarzom weterynarii i rodzinom 
po zmar³ych kolegach;

- przyznania środków na konferencje naukowe - 8 
uchwa³ na kwotê 22.000z³;

- nagrody dla absolwentów - uchwa³a na kwotê 
2.000,00 z³ dla 2 osób;

- w sprawie przyznania środków finansowych na wspar-
cie organizacji imprez integruj¹cych środowisko leka-
rzy weterynarii - uchwa³y na kwotê 15.500 z³;

- korekty w bud¿ecie - 1 uchwa³a 246/2017/VII z dnia 
14/12/2017r. Zmiany w bud¿ecie zwi¹zane by³y 
z brakiem mo¿liwości przewidzenia zachodz¹cych 
w trakcie roku bud¿etowego zdarzeñ, których za-
planowanie wcześniej nie jest mo¿liwe, a maj¹cych 
wp³yw na wysokośæ wydatków poszczególnych pozy-
cjach preliminarza, niektóre pozycje wydatków zosta³y 
przekroczone, przy jednoczesnym braku wykorzysta-
nia 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 01.01.2017r., a 31.12.2017r. 
wynosi³a 484.935,32 z³. 
1. Sprawdzono: 100 dowody ksiêgowe w tym:

W roku 2017 wystawiono 348 delegacje w tym: 
dla Rzecznika i Zastêpców Rzecznika 50 delegacji i dla 
cz³onków S¹du lekarsko-weterynaryjnego 49 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 Infrastruk-
tury z dnia 25.03.2002r,. natomiast diety zgodne 
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z  paragrafem 2 uchwa³ nr 9 XVI Okrêgowego Zjaz-
du Sprawozdawczego DIL-Wet we Wroc³awiu z dnia 
22.04.2012r. Ka¿da delegacja parafowana jest przez 
Skarbnika i Ksiêgowego i zatwierdzana przez Prezesa 
lub Wiceprezesa Izby.

Zaznaczyæ nale¿y ¿e w planie finansowym na dele-
gacjê z ró¿nych tytu³ów przeznaczone by³o 79.000 z³ 
natomiast wykonanie wynosi³o na kwotê 66.672,16 z³ 
co stanowi 84,40% planu.

£¹cznie w 2017 r. wydatki zwi¹zane z ekspertyz, 
zwrotu kosztów postêpowania s¹dowego i dyscyplinar-
nego wynosi³y 3566,97 z³.

Wyci¹gi bankowe sprawdzono wyrywkowo. Wy-
ci¹gi pouk³adane s¹ chronologicznie z określeniem 
daty operacji.

 - 1 faktura nr: Faktura Vat 174/2017 z dnia 
26/09/2017 na kwotê 3.948,00 z³ dotyczy³a szkole-
nia rzeczników odpowiedzialności zawodowej. 

Faktura jest opisana co do celowości wydatku, 
sprawdzona merytorycznie przez Skarbnika i Ksiêgo-
wego pod wzglêdem rachunkowym oraz zatwierdzona 
przez Prezesa DIL-Wet.
2. Stwierdzenia ogólne:
a) sprawozdanie finansowe jest prawid³owe pod wzglê-

dem formalnym i rachunkowym;
b) jest kompletne;
c) zosta³o sporz¹dzone przy zachowaniu ci¹g³ości bi-

lansowej;
d) nie zawiera b³êdów rachunkowych i jest prawid³owo 

powi¹zane z poszczególnymi formularzami sprawoz-
dania;

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

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

01.01.2017r.  759.432,43 z³ 
b) bilans zamkniêcia na dzieñ 

31.12.2017r.  882.766,05 z³
c) wys. aktywów obrotowych na dzieñ 

31.12.2017r.  765.720,16 z³
d) wynik finansowy za rok sprawozdawczy 

2017r.  484.935,32 z³
4. Środki trwa³e (konto) 010
Bilans otwarcia  285.453,64 z³ 
Bilans zamkniêcia  288,906,64 z³
Kwota amortyzacji środków trwa³ych wynosi 
 171,860,75 z³.
Stan koñcowy wynika z prawid³owo prowadzonej 
ewidencji.
Zakupów dokonano i prawid³owo zaewidencjonowano 
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 

31.12.2017r. wynosi: 1079,26 z³. 

2. Konto 102 - kasa paszportowa, stan na dzieñ 
31.12.2017r. wynosi: 519 z³. 

3. Saldo wynikaj¹ce z ewidencji jest zgodne z rapor-
tem kasowym nr 12/2017 oraz 12/2017/P z dnia 
31.12.2017 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 31.12.2017r. wynosi 
493,026,59 z³.

 Saldo wynika z wyci¹gu bankowego z dnia 
31.12.2017r. nr 284/2017 i jest potwierdzone 
przez bank (potwierdzenie salda bankowego jako za-
³¹cznik do sprawozdania finansowego w za³¹czeniu)

6. Konto 133 - pomocniczy rachunek bankowy - pasz-
porty stan 31.12.2017r. wynosi 1324,50 z³ Saldo 
wynika z wyci¹gu bankowego z dnia 29.12.2017r. 
nr 209 i jest potwierdzone przez bank (potwierdze-
nie salda bankowego jako za³¹cznik do sprawozdania 
finansowego w za³¹czeniu). 

7. Konto 135 - rachunek Funduszu Pomocy Kole¿eñ-
skiej stan 31.12.2017r. wynosi 4252,99 z³ Saldo 
wynika z wyci¹gu bankowego z dnia 28.12.2016r. 
nr 28 i jest potwierdzone przez bank (potwierdzenie 
salda bankowego jako za³¹cznik do sprawozdania 
finansowego w za³¹czeniu).

D. Inwentaryzacja sk³adników maj¹tkowych
Zosta³a przeprowadzona weryfikacja stanu sk³adni-

ków maj¹tkowych bêd¹cych przedmiotem inwentary-
zacji w dniu 29.12.2017r.

E. Wynik finansowy
Konto 860 na kwotê: 484.935,32 z³ - zosta³o pra-

wid³owo ustalone zgodnie z za³¹cznikiem bilansowym.

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

 PLAN WYKONANIE
a) przychody 

1015.000,00 z³ (czêśæ opisowa)  1072.727,43 z³
b) koszty 

1132.000,00z³ (czêśæ opisowa) 938.116,77 z³
Wykonanie bud¿etu za badany okres zosta³o przyjête.

Zakoñczenie
Sprawozdanie finansowe za 2017r. zosta³o sporz¹-

dzone 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,
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Wykonanie Plan
2017 2018

1.Stan rodków na pocz tku roku 319 537,15 454 121,82

P r z y c h o d y:

2.Wpływy  składek członkowskich 672 102,61 670 000,00

3.Wpływy z dz. stat.- rejestracja zakł. leczniczn 16 200,00 15 000,00

4.Zaległe składki 124 842,99 105 000,00

5. dystrybucja paszportów 253 920,00 240 000,00
6. Pozostałe przychody 5 661,83 3 000,00

Razem przychody 1 072 727,43 1 033 000,00

Razem przychody i rodki 1 392 264,58 1 487 121,82

Wykonanie Plan
2017 2018

1.  Składki do Krajowej Izby Lek.-Weter. 189 960,00 200 000,00
2.  Fundusz płac + narzuty na płace 142 361,53 200 000,00
3.  Odpis na Fundusz Pomocy Kole e skiej 63 374,00 65 000,00

4.  Dystrybucja paszportów dla zwierz t 107 025,74 120 000,00
5.  Koszty wydawania biuletynu 56 875,90 65 000,00
6.  Fundusz szkole 16 927,80 25 000,00
7.  Działalno  społeczna na rzecz członków Izby (w 
tym zawody sportowe, spotkania integracyjne 
spotkania koła seniorów) 20 740,69 25 000,00
8.  Ubezpieczenie członków Izby (OC, NW) 84 113,20 90 000,00
9.  Koszty organizacyjne zjazdów 25 427,27 10 000,00
10. Koszty funkcjonowania organów 7 224,16 10 000,00
11. Koszty delegacji, w tym: 66 672,16 88 000,00

11.1 Rada 24 086,45 30 000,00
11.2 S d Lekarsko-Weterynaryjny 13 138,18 15 000,00
11.3 Rzecznik odpowiedzialno ci  zawodowej 9 070,71 15 000,00
11.4 Kontrole ZLZ 2 044,80 8 000,00
11.5 Pozostałe 18 332,02 20 000,00

12. Koszty post powa  dyscyplinarnych i 
egzekucyjnych 3 566,97 5 000,00
13. Pozostałe koszty statutowe 2 000,00 10 000,00

14. Zakup materiałów biurowych i socjalnych 4 719,93 10 000,00
15. Koszty utrzymania lokalu lokalu (koszty 
eksploatacyjne, remonty i naprawy, ubezpieczenia 
itp..) 15 827,95 20 000,00
16. usługi telekomunikacyjne i informatyczne 13 753,06 30 000,00
17. Usługi pocztowe 10 078,29 15 000,00
18. usługi bankowe 2 351,50 4 000,00
19. naprawy sprz tu 250,00 5 000,00
20. koszty obsługi prawnej i ksi gowej 80 460,00 90 000,00
21. zakup wyposa enia 4 511,25 5 000,00
22. zakup rodków trwałych 0,00 10 000,00
23. Fundusz reprezantycyjny i okoliczno ciowy 19 821,03 15 000,00
24. pozostałe koszty administracyjne 76,34 5 000,00

ogółem koszty 938 118,77 1 122 000,00
25. Rezerwa Finansowa 454 145,81 365 121,82

RAZEM: 1 392 264,58 1 487 121,82

Tre
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Działalno  merytoryczno-statutowa

Pozostałe koszty:

Wykonanie bud¿etu DIL-Wet. za 2017r. i preliminarz na 2018r.
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- w wyniku analizy wykonania bud¿etu za 2017r. 
komisja podtrzymuje wniosek o utrzymanie dzia³añ 
oszczêdnościowych,

- ści¹galnośæ zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich jest wy¿-
sza ni¿ w roku 2016 i stanowi 108,56% zak³adanego 
planu. Na koniec roku 2017 kwota zaleg³ych sk³adek 
wynosi³a 140.197,69 z³., nale¿y odnotowaæ zmniej-
szaj¹c¹ siê tendencjê gdy¿ na koniec roku 2016 kwo-
ta ta wynosi³a 158.217,59 z³,

- Komisja w dalszym ci¹gu podtrzymuje prowadzenie 
dzia³añ dotycz¹cych ści¹galności zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich oraz akceptuje umorzenie sk³adek 
emerytów sprzed 2007r.
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 
wnioski i zalecenia komisji rewizyjnej zosta³y w wiêk-
szości 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

SPRAWOZDANIE
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
DIL-Wet. z pierwszego roku dzia³alnosci 

VII kadencji Izby
Po konsultacji z Prezesem Dolnośl¹skiej Izby Le-

karsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu, Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej postanowi³ zawêziæ okres 
sprawozdawczy do pe³nego roku kalendarzowego 
- umo¿liwi to sprawne sporz¹dzanie i unikniêcie po-
my³ek w sprawozdaniach przedstawianych Krajowe-
mu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej jak 
i Radzie Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w latach nastêpnych.

 W okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2017r. do 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wp³ynê³o 12 skarg 
dotycz¹cych postêpowania lekarzy weterynarii. Rów-
nocześnie kontynuowano 25 postêpowañ, których 
prowadzenie rozpoczête zosta³o w latach poprzednich. 
W pierwszym roku dzia³alności VII kadencji Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Rzecznik prowadzi³ 
³¹cznie 37 spraw z zakresu odpowiedzialności zawo-

dowej 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, b³êda-
mi w dokumentacji i fa³szowaniem dokumentacji 
- 3 postêpowania;

4. Sprawy zwi¹zane z naruszeniem przepisów o ochro-
nie zwierz¹t - 1 postêpowanie;

5. Sprawy zwi¹zane ze z³¹ dzia³alności¹ zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t - 2 postêpowania;

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

postêpowania wyjaśniaj¹ce zosta³y zakoñczone w na-
stêpuj¹cy sposób:
1. Umorzenie postêpowania wyjaśniaj¹cego - 14 pos-

tê powañ;
2. Skierowanie do S¹du wniosku o ukaranie - 4 postê-

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

Na dzieñ 1 stycznia 2018r. w trakcie wyjaśniania 
jest 17 postêpowañ.

Warto podkreśliæ, ¿e lawinowo wzrasta liczba skarg 
wp³ywaj¹cych do Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej - świadomośæ skar¿¹cych jest równie¿ coraz 
wiêksza, o czym świadczy miedzy innymi czêsty fakt 
reprezentowania ich przez profesjonalne kancelarie 
prawne.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet.

lek. wet. Piotr Waleñski
Wroc³aw, dnia 19 lutego 2018r.

SPRAWOZDANIE
z dzia³alności S¹du Dolnośl¹skiej Izby

Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu
w pierwszym roku VII kadencji Izby

1. Z VI kadencji pozosta³y nierozpoznane dwa wnioski.
2. Od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wp³y-

nê³y dwa nowe wnioski o ukaranie lekarza wetery-
narii za nieprzestrzeganie prawa o badaniu zwierz¹t 
rzeźnych i miêsa (1) i nieprzestrzeganie uchwa³ Rad 
Okrêgowej i Krajowej (1).

3. W roku sprawozdawczym S¹d rozpatrzy³ trzy wnioski 
i orzek³:
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- jedn¹ karê upomnienia,
- na posiedzeniu niejawnym dwa wnioski umorzono 

na skutek przedawnienia.
4. W trakcie rozpoznania pozostaje jeden wniosek do 

rozpatrzenia. Zarzut zawarty we wniosku dotyczy 
nieprzestrzegania prawa o badaniu zwierz¹t rzeź-
nych i miêsa.

Andrzej Ho³dowañski
Przewodnicz¹cy S¹du DIL-Wet.

Świdnica 05/03/2018r.

SPRAWOZDANIE 
z dzia³alności Funduszu Pomocy 
Kole¿eñskiej DIL-Wet. za 2017r.

W 2017 roku odby³y siê 4 spotkania Zarz¹du Fun-
duszu:

• 4 lutego 2017 roku (przewodnicz¹ca p. dr Joanna 
Kordas),

• 4 lipca 2017 roku,
• 22 września 2017 roku,
• 17 listopada 2017 roku.
Ka¿dorazowo udzia³ w posiedzeniach wziêli wszyscy 

cz³onkowie Zarz¹du FPK.
• Cz³onkowie Zarz¹du FPK - VII kadencja: p. Joanna 

Ligór-Tkacz, p. Justyna Torbicz, p. Ludwik Miêtki, 
p. Wiktor Wysoczañski i p. Magdalena Lenart-Ojak 
- przewodnicz¹cy.

W 2017 roku pomocy finansowej udzielono:
• dziewiêciu lekarzom weterynarii:
- dziewiêæ zapomóg jednorazowych przyznano bez-
pośrednio 8 lekarzom weterynarii (w jednym przy-
padku przyznano zapomogê dwukrotnie),

- dwie zapomogi jednorazowe przyznano dziecku 
lekarza weterynarii (leczenie, rehabilitacja);

• siedmiorgu dzieci lekarzy weterynarii - pomoc na 
kontynuacjê nauki:

- dzieci objête pomoc¹ Funduszu Pomocy Kole¿eñ-
skiej otrzymywa³y w miesi¹cach nauki szkolnej 
(styczeñ - maj oraz wrzesieñ - listopad) po 450z³ 
(w miesi¹cu grudniu otrzymuj¹ pomoc ze środków 
Fundacji „PRO MEDICI VETERINARII”)

W ramach pomocy kole¿eñskiej od stycznia do grud-
nia 2017 roku przyznano: 

• 11 zapomóg jednorazowych oraz udzielano comie-
siêcznej pomocy materialnej,

• 6-8 dzieci lekarzy weterynarii w okresie od stycznia 
do maja oraz od września do listopada (2 dzieci 
zakoñczy³o edukacjê). W grudniu dzieci otrzyma³y 
pomoc z Fundacji „PRO MEDICI VETERINARII”.

W ramach pomocy kole¿eñskiej w 2017 roku przy-
znane środki stanowi³y:

• jednorazow¹ pomoc dla lek. wet. w zwi¹zku ze z³ym 
stanem zdrowia - 7 zapomóg (na dalsze leczenie, 
opiekê medyczn¹, rehabilitacjê);

• dwukrotn¹ pomoc dla dziecka lekarza weterynarii 

- 2 zapomogi (na zakup specjalistycznego sprzêtu 
oraz dalsz¹ rehabilitacjê);

• jednorazow¹ pomoc lek. wet. w zwi¹zku z trudn¹ 
sytuacj¹ materialn¹ - 2 zapomogi.

Wnioski o pomoc kole¿eñsk¹ (zapomogi):
• 6 wniosków - z³o¿onych przez samych zaintereso-

wanych;
• 5 wniosków - z³o¿onych przez Kolegów z DIL-Wet.
W trzech przypadkach prowadzono równie¿ wywiad 

środowiskowy (w tym równie¿ spotkania z wnioskuj¹-
cymi, zebranie dodatkowej dokumentacji).

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. 
lub dziecka) udzielono pomocy dwukrotnie; 

• osoby zainteresowane zosta³y pisemnie poinformo-
wanie o decyzji Zarz¹du Funduszu i Rady DIL-Wet.;

• zapomogi od 2500-6000z³ (uwzglêdniano sytuacjê 
zdrowotn¹/materialn¹ wnioskuj¹cego oraz zasadê 
proporcjonalności podzia³u środków);

• średnia wysokośæ zapomóg udzielonych jednora-
zowo lub dwukrotnie wynios³a w okresie lipiec - 
grudzieñ 3800z³.

Wysokośæ udzielanej pomocy - kwoty:
- dwie zapomogi  - 2500 z³;
- trzy zapomogi  - 3000 z³;
- cztery zapomogi  - 4000 z³;
- dwie zapomogi  - 6000 z³.
W sumie zapomogi jednorazowe wynios³y 42000z³.
Pomoc dla dzieci w 2017 roku w sumie wynios³a: 

23850z³.
Podsumowanie

a) Wysokośæ udzielonej pomocy z FPK w 2017 roku 
wynios³a 65850z³.

b) W 2017 roku udzielono pomocy 8 lekarzom wete-
rynarii i 9 dzieciom lekarzy weterynarii.

c) Stan konta na FPK dzieñ 31 grudnia 2016 roku: 
8113,24 z³.

d) Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku na koncie Funduszu 
pozosta³o: 4252,99z³.

Przewodnicz¹ca Zarz¹du FPK
Magdalena Lenart-Ojak

15 lutego 2018r.

DZIA£ALNOŚÆ FUNDACJI 
,,Pro Medici Veterinarii” 

w III kadencji w latach 2014-2017
Dwanaście lat temu 30 listopada 2005r. zosta³a 

powo³ana Fundacja ,,Pro Medici Veterinarii” przez 
Radê Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 
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a zarejestrowana w S¹dzie KRS we Wroc³awiu 16 
grudnia 2005r. Pomys³odawc¹ powo³ania by³ śp. lek. 
wet. Adam Opyrcha³. Fundatorem Fundacji by³a i jest 
Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna. 

W okresie tej mijaj¹cej czteroletniej III kadencji 
Fundacja zgodnie ze Statutem realizowa³a i realizuje 
pomoc lekarzom weterynarii - cz³onkom Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - dotkniêtym nag³ymi 
i uci¹¿liwymi wypadkami losowymi, wspiera³a i wspiera 
finansowo rodziny lekarzy wet. znajduj¹ce siê w trud-
nej sytuacji ¿yciowej oraz dzieci - sieroty po zmar³ych 
lekarzach wet. w celu kontynuowania lub uzyskania 
wykszta³cenia i osi¹gniêcia samodzielności. Pomoc jest 
przyznawana dzieciom do momentu ukoñczenia nauki, 
nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia. 

Fundacja nasza jest organizacj¹ po¿ytku publicz-
nego. Dzia³a na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 
1984r. o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97 ze zm.). 
Organami Fundacji s¹: Rada Fundacji oraz Zarz¹d 
Fundacji. Rada Fundacji - obecnie 7-osobowa, dzia-
³a w sk³adzie: Leokadia Wojtal (poprzednie nazwisko 
Dogiel) - Przewodnicz¹ca Rady, Robert Karczmarczyk 
- Wiceprzewodnicz¹cy, Grzegorz Ciszewski - Sekre-
tarz Rady, cz³onkowie Rady: Jan Dorobek, Wojciech 
Hildebrand, Danuta Pawicka-Stefanko, Ma³gorzata 
Sitnik oraz 3-osobowy Zarz¹d Fundacji: Joanna Kordas 
- Prezes Zarz¹du, Kazimierz Szyposzyñski - Wiceprezes 
oraz Monika Kotowicz - Sekretarz Zarz¹du. 

W okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 
2017r. (4 lata) wp³ynê³o na konto Fundacji z 1% de-
klaracji podatkowych PIT - 43.829,00z³ oraz z da-
rowizn - 20.782,00z³, w tym z aukcji charytatywnej 
5.235,00z³. Razem - 64.611,00z³ (rok 2014: z 1% 
- 6.400,00z³, z darowizn - 2.000,00z³, rok 2015: 
z 1% - 12.110,00z³, z darowizn - 3.890,00z³, rok 
2016: z 1% - 12.223,10z³, z darowizn - 5.680,00z³). 
W roku 2017 z 1% deklaracji podatkowych wp³ynê³o 
na konto 13.449,00z³, a z darowizn 4.650,00z³ oraz 
z aukcji charytatywnej 5.235,00z³. Nale¿y podkreśliæ, 
¿e rok 2017 by³ najbardziej obfitym w środki finansowe 
na cele statutowe dla naszej Fundacji w porównaniu 
z ww. latami. W tym czasie udzielono wsparcia finan-
sowego dla 35 dzieci na sumê 21.500.00z³, oraz dla 
10 lekarzy wet. na sumê 35.500,00z³. Razem Fun-
dacja udzieli³a pomocy finansowej na sumê 57.000z³. 
Po udzielonym wsparciu finansowym dla lekarzy wet. 
i dzieci po zmar³ych lek. wet. w 2017r. na dzieñ 31 
grudnia 2017r. saldo kapita³u w³asnego Fundacji wy-
nios³o 8.579,65z³. Fundacja ponios³a równie¿ kosz-
ty administracyjne i finansowe (np. us³ugi bankowe, 
pocztowe). Wszystkie uzyskane środki finansowe 
wp³ywaj¹ce na konto Fundacji s¹ przekazywane na 
pomoc potrzebuj¹cym zgodnie ze Statutem Fundacji. 
Wszyscy cz³onkowie Rady i Zarz¹du pracowali i pracuj¹ 
spo³ecznie. Wszystkim Ofiarodawcom Rada Fundacji 
oraz Zarz¹d Fundacji sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania 
w imieniu osób, które otrzyma³y wsparcie finansowe.

Szczególnie bardzo proszê Kole¿anki i Kolegów 
lekarzy weterynarii, by przy wszystkich okazjach 
propagowaæ inicjatywy s³u¿¹ce zasilaniu konta Fun-

dacji „Pro Medici Veterinarii” w środki finansowe, 
by móc pomagaæ naszym Kole¿ankom i Kolegom 
- cz³onkom DIL-Wet. w trudnych sytuacjach zdro-
wotnych lub losowych.

Podajê konto Fundacji „Pro Medici Veterinarii”, 
ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wroc³aw, nr konta: 

18 1020 5242 0000 2202 0158 8417 
oraz 1% z odpisu deklaracji Podatkowej PIT, 

to nr KRS 0000247344
Przewodnicz¹ca Rady Fundacji

 lek. wet. Leokadia Wojtal
Wroc³aw, dnia 14.02.2018r.

SPRAWOZDANIE
z dzia³alności Ko³a Seniorów Lekarzy 
Weterynarii DIL-Wet. we Wroc³awiu 

za rok 2017
Dzia³alności¹ Ko³a Seniorów Lekarzy Weterynarii 

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

Ko³a Seniorów  - cz³onek Ko³a
W okresie sprawozdawczym odby³o siê 5 spotkañ 

w siedzibie Izby DIL-Wet.: Noworoczne, Wielkanocne, 
Jubileuszowe, z okazji Dnia Seniora, Op³atkowo-Wigi-
lijne oraz 5 spotkañ plenerowych. 

Cz³onkowie Ko³a Seniorów wziêli udzia³ w Dolno-
śl¹skim Festiwalu Nauki organizowanym przez Dzia³ 
Naukowy Muzeum Farmacji. W dniu 18 maja 2017r. 
wyk³ad na temat pt. „Substancje wykorzystywane przez 
staro¿ytnych Egipcjan w leczeniu i procesie mumifika-
cji” przedstawi³a pani mgr Agata Fila. 

W dniach 22.09.2017 i 27.09.2017r. wyk³ady by³y 
prowadzone przez dzia³ medyczny Akademii Medycznej 
we Wroc³awiu. Temat wyk³adów: 1. „Pocz¹tki i roz-
wój wroc³awskiego szpitala „Wszystkich Świêtych”; 
2. „Dansingi, k¹piele s³oneczne i socjalizm. Powojenna 
masowa turystyka zdrowotna w ZSRR”; 3. „Jak daleko 
mo¿na przesun¹æ granicê nauki (tworzenie nowego 
cz³owieka)”; 4. „Cienka granica miêdzy medycyn¹ 
a paramedycyn¹”; 5.  „Leczenie magiczne w tragicz-
nej kulturze ludowej”. Tematyka wyk³adów by³a bardzo 
ciekawa i interesuj¹ca. 

Z okazji Dnia Seniora Seniorzy - lekarze weteryna-
rii - uczestniczyli w koncercie „Orkiestry Wszechcza-
sów” pod batut¹ Mariusza Dziubka, zatytu³owanym „od 
Juniora do Seniora”, który odby³ siê 01.10.2017r. 
w Hali Stulecia. Seniorzy dziêkuj¹ Radzie Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za umo¿liwienie 
bezp³atnego uczestnictwa w koncercie. 

W dniu 8 października 2017r. Seniorzy wziêli udzia³ 
w spotkaniu plenerowym „Na sportowo i weso³o 
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z Seniorami” organizowanym przez Radê DIL-Wet. 
w Karczmie Straszny Dwór przy Karczmie Rzym - Jar-
mo³tów 85 we Wroc³awiu-Leśnicy. 

Prezes Ko³a Seniorów
lek. wet. Bohdan Wojtal

– Projekty Uchwa³ Zjazdowych –

UCHWA£A nr 1/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Prezesa 
z dzia³alności Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres sprawoz-

dawczy

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

§1
1. Zatwierdza siê sprawozdanie Prezesa z dzia³alności 

Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu.

2. Udziela siê absolutorium Radzie Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej 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 2/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego za 2017r.

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii 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 1990 r. 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-we-
terynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 
1479) oraz §15 ust. 3 Zasad gospodarki finansowej 
izb lekarsko-weterynaryjnych - stanowi¹cych za³¹cznik 

do Uchwa³y nr 96/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-
-Wet. z dnia 14.12.2016 r.- uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie finansowe za 2017r. 
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 3/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego 
z dzia³alności Komisji Rewizyjnej Dolnośl¹skiej 

Izby Lekarsko-Wet. we Wroc³awiu za 2017r.

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

§1
1. Zatwierdza siê sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu za 2017rok.

2. Nadwy¿ka przychodów nad kosztami wykazana 
w rachunku zysków i strat powiêksza przychody 
nastêpnego roku obrotowego.

§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 4/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania roczne-
go z dzia³alności Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu za okres od 01.01.2017 r. 

do 31.12.2017 r.

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy 
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z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r., 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§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 5/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia³al-
ności S¹du Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu za okres od 01.01.2017 

do 31.12.2017 r.

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

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie z dzia³alności S¹du Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu 
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§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 6/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018 r.

w sprawie wysokości miesiêcznej sk³adki cz³on-
kowskiej obowi¹zuj¹cej w Dolnośl¹skiej Izbie 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu w 2019 r.

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy 

z dnia 21 grudnia 1990 r. roku o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1479) - uchwala co 
nastêpuje:

§1
Od dnia 1 stycznia 2019 r. 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 

kwotê 50,00z³,
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 25,00z³,

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

4. dla lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie wy-
konuj¹cych zawodu lekarza wet. - na kwotê 0,00z³.

§2
1. Warunkiem korzystania z preferencyjnej wysokości 

sk³adki cz³onkowskiej ustalonej w §1 pkt. 2.- 4. jest 
z³o¿enie do Rady 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, lub przed³o¿enie doku-
mentu poświadczaj¹cego uzyskanie statusu osoby 
bezrobotnej bez prawa do otrzymywania zasi³ku 
w rozumieniu ustawy wskazanej w §1 pkt 3, lub 
przed³o¿enie dokumentu poświadczaj¹cego uzyska-
nie statusu emeryta lub rencisty wraz z oświadcze-
niem o nie wykonywaniu zawodu lekarza wetery-
narii.

2. Prawo do op³acania preferencyjnej wysokości sk³ad-
ki powstaje w miesi¹cu z³o¿enia kompletu stosow-
nych dokumentów 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 przedstawienie po za-
koñczeniu ka¿dego semestru studiów doktoranckich 
oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodów z innych 
źróde³ ni¿ stypendium doktoranckie oraz stosowne-
go dokumentu poświadczaj¹cego posiadanie statusu 
doktoranta, w terminie nie późniejszym ni¿ do 31 
października po zakoñczeniu semestru letniego stu-
diów doktoranckich i nie później ni¿ do 31 marca 
po zakoñczeniu semestru zimowego studiów dokto-
ranckich.

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 
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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 2019 r. dla lekarzy weterynarii, 

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

2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. 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 na raty, a tak¿e do uma-
rzania zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich.

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 lub Skarbnika z³o¿ony do Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, uzu-
pe³niony 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 5,00z³ od 
pe³nej sk³adki i 2,50z³ 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 2019 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 
studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym 
we Wroc³awiu.

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
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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 7/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu w 2018 r.

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 2 
ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. roku o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1479) oraz §9 
ust. 2 Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-wete-

rynaryjnych - stanowi¹cych za³¹cznik 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 -We-
terynaryjnej we Wroc³awiu na rok 2018 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 
2018 r.

* * *

UCHWA£A nr 8/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru cz³onków Rady Fundacji „Pro 
Medici Veterinarii”

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie §11, pkt 1. i 2. 
Statutu Fundacji „Pro Medici Veterinarii”- uchwala 
co nastêpuje:

§1
Wybiera siê na cz³onków Rady Fundacji „Pro Medici 
Veterinarii” IV kadencji nastêpuj¹cych lekarzy wete-
rynarii:
1. .…………........
 ………….........

§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.

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 5
w dniu 16 listopada 2017r.

• Powitanie i otwarcie posiedzenia. Prezes dr Woj-
ciech Hildebrand powita³ zebranych cz³onków Rady, 
przedstawicieli innych organów Izby oraz radców 
prawnych.

• Przyjêcie porz¹dku obrad. Z powodu nieobecności 
Sekretarza Rady DIL-Wet. Ma³gorzaty Sitnik funkcjê 
tê powierzono Janowi Dorobkowi. Proponowany po-
rz¹dek obrad zosta³ przyjêty bez uwag, jednog³ośnie.

• Przyjêcie protoko³u z VI posiedzenia Rady DIL-Wet. 
VII kadencji. Protokó³ zosta³ przyjêty w ca³ości bez 
uwag, jednog³ośnie.

• Rada zatwierdzi³a uchwa³y przyjête w trybie g³osowa-
nia elektronicznego:
- Uchwa³a Nr 146/VII/2017/751 Rej. ZLZ Rady 

Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 10.11.2017 r. o wpisie zak³adu do 
ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Przy-
chodnia Weterynaryjna DEVON Damian Latosiñski, 
50-210 Wroc³aw, ul. Kurkowa 20;

- Uchwa³a Nr 147/VII/2017/474/1 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 10.11.2017 r. o zmianie wpisu 
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Ga-
binet Weterynaryjny „FORMICA” lek. wet. Paulina 
Kanczewska, 59-900 Zgorzelec, ul. Berlinga 4;

- Uchwa³a Nr 148/VII/2017/736/1 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 10.11.2017 r. o zmianie wpisu do 
ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Przy-
chodnia Weterynaryjna „KOT i PIES8VET” Anna 
Kucharczyk, 55-095 £ozina, ul. Wroc³awska 26;

- Uchwa³a Nr 149/VII/2017/322/6 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 10.11.2017 r. o zmianie wpisu 
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - 
Gabinet Weterynaryjny „Ma³gorzata” eZoo - Ma³-
gorzata Bachleda-¯arska, 55-120 Oborniki Śl¹skie, 
ul. Orkana 1/2;

- Uchwa³a Nr 150/VII/2017/265/3 Rej. ZLZ 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu z dnia 02.10.2017 r. o skreśleniu 
zak³adu ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Przychodnia Weterynaryjna „PODAJ £APÊ” lek. 
wet. Artur Ró¿ycki, 56-100 Wo³ów, ul. Wojska 
Polskiego 2a;

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ na cz³onków 
DIL-Wet. oraz skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:

- lek. wet. Adam Kluczny - dyplom nr 70940 z dnia 
28.04.2014 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86261, uchw. Nr 
151;

- lek. wet. Aleksandra Stêpieñ - dyplom nr 78424 
z dnia 16.02.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86262, 
uchw. Nr 152;

- lek. wet. Stanis³aw Urbanek - dyplom nr 3656 
z dnia 01.10.1980 r. Akademii Rolniczej we Wro-
c³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86263, uchw. Nr 
153;

- lek. wet. Izabela Glac - dyplom nr 78408 z dnia 
16.02.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86264, uchw. Nr 
154;

- lek. wet. Gra¿yna Stempin - dyplom nr 6233 z dnia 
10.03.2007 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85620, przeniesienie z Wielkopolskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej, uchw. Nr 155;

b) skreślenia z rejestru:
- lek. wet. Magdalena Bal - dyplom nr 70866 z dnia 

10.02.2014 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86059, przeniesienie do Izby Śl¹skiej, uchw. nr 
156;

- lek. wet. Sabina Norek - dyplom nr 73244 z dnia 
09.02.2015 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86089, przeniesienie do Izby Śl¹skiej, uchw. nr 
157;

- lek. wet. Grzegorz Woźniak - dyplom nr 70891 
z dnia 27.02.2014 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
20583, przeniesienie do Izby Śl¹skiej, uchw. nr 
158;

- lek. wet. Alicja Zarêba - dyplom nr 5362 z dnia 
21.03.2001 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 85238, prze-
niesienie do Izby Kaszubsko-Pomorskiej, uchw. nr 
159;

- lek. wet. Agnieszka Cichocka - dyplom nr 59203 
z dnia 28.02.2011 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85843, zrzeczenie siê prawa wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii i skreślenie z listy cz³onków DIL-
-Wet. uchw. nr 160;

Z dzia³alnoœci Izby Lekarsko-Weterynaryjnej



22 Biuletyn DIL-Wet. 28, Nr 1 (109), 2018

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu zmian do 
ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, skreśleñ 
z ewidencji, wpisu nowego zak³adu, na podstawie 
z³o¿onych wniosków oraz rozpatrzy³a inne sprawy 
zwi¹zane z dzia³alności¹ zlz i ich kontrol¹: 
a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Przychodnia Weterynaryjna Katedry Epizootiologii 

z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t Egzotycznych Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wroc³awiu, kierownik dr n.wet. Pawe³ 
Chorbiñski, 50-366 Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 45, 
nr ewidencji 16/02/1869/IV/2009/513 Rej. ZLZ 
- zmiana kierownika i zmiana personelu, uchw. 
Nr 161;

- Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne „EPI-
-VET” Katedry Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków 
i Zwierz¹t Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wroc³awiu, kierownik dr n.wet. Grze-
gorz Dziwak, 50-366 Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 
45, nr ewidencji 16/05/1650/IV/2008/499 Rej. 
ZLZ - zmiana kierownika i zmiana personelu, uchw. 
Nr 162;

- Gabinet Weterynaryjny dr n.wet. Andrzej Gawe³, 
51-180 Wroc³aw, ul. Ksiêgarska1, nr ewidencji 
16/01/337/III/2005/31 Rej. ZLZ - zmiana per-
sonelu, uchw. Nr 163;

- Przychodnia Weterynaryjna NEOVET s.c. Hilde-
brand, Jelonek, Micha³ek, kierownik dr n.wet. 
Wojciech Hildebrand, 52-225 Wroc³aw, ul. Świt 
65, nr ewidencji 16/02/283/VI/2014/662 Rej. 
ZLZ - zmiana personelu, uchw. Nr 164;

- Przychodnia Weterynaryjna „Przychodnia dla 
Ma³ych Zwierz¹t - DORAN” s.c. lek. wet. Joanna 
D¹browska, lek. wet. Micha³ Molenda, kierownik 
lek. wet. Joanna D¹browska, 53-615 Wroc³aw, 
ul. S³ubicka 22/1b, nr ewidencji 16/02/548/
IV/2005/201 Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. 
Nr 165;

- Przychodnia Weterynaryjna LubWet Beata Ku-
piec, 59-300 Lubin, ul. Cedrowa 1B, nr ewiden-
cji 16/02/49/VI/2013/638 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 166;

- Gabinet Weterynaryjny s.c. lek. wet. Zygmunt 
Ptak, lek. wet. Jan Bu³a, 57-230 Kamieniec Z¹b-
kowicki, Pl. Kościelny 2, nr ewidencji 16/01/426/
IV/2005/92 Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. 
Nr 167;

b) skreślenie z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna „WETKA” Ewa Bocia-
nowska, 54-608 Wroc³aw, ul. Marka H³aski 38A, 
nr ewidencji 16/02/1134/V/2012/598 Rej. ZLZ, 
zakoñczenie dzia³alności - uchw. Nr 168;

- Przychodnia Weterynaryjna Gra¿yna Stempin, 
51-419 Wroc³aw, ul. Kuropatwia 2, nr ewidencji 
16/02/164/V/2009/525 Rej. ZLZ, zakoñczenie 
dzia³alności - uchw. Nr 169;

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Ewa Okrêglicka, 
55-100 Trzebnica, ul. B.G³owackiego 16, nr ewi-

dencji 16/01/1190/V/2012/606 Rej. ZLZ, zmia-
na siedziby i kategorii zlz - uchw. Nr 170;

c) wpis do ewidencji zak³adów leczn. dla zwierz¹t:
- Przychodnia Weterynaryjna FENIKS Ewa Okrêglic-

ka, 55-100 Trzebnica, ul. Kolejowa 1B, nr ewiden-
cji 16/02/170/VII/2017/752 Rej. ZLZ - uchw. 
Nr 171;

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny EQUI BONO Wojciech £a-
masz, 55-120 Oborniki Śl¹skie, ul. Elizy Orzeszko-
wej 1A, nr ewidencji 16/01/136/IV/2017/750 
Rej. ZLZ wpis z dnia 12.10.2017 r. - kontrolê 
przeprowadz¹ W.Hildebrand i R.Karczmarczyk;

- Przychodnia Weterynaryjna FENIKS Ewa Okrêglic-
ka, 55-100 Trzebnica, ul. Kolejowa 1B, nr ewi-
dencji 16/02/171/VII/2017/752 Rej. ZLZ wpis 
z dnia 16.11.2017 r. - kontrolê przeprowadz¹ 
W.Hildebrand i R.Karczmarczyk;

- Gabinet Weterynaryjny „CENTAUR” Grzegorz 
Nowacki, kier. lek. wet. Miros³awa Nowacka, 59-
300 Osiek, ul. Św. Katarzyny 91, nr ewidencji 
16/01/307/VI/2014/663 Rej. ZLZ - kontrola 
okresowa - kontrolê przeprowadz¹ W.Hildebrand 
i R.Karczmarczyk;

e) informacja o uchybieniach stwierdzonych podczas 
kontroli:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Wies³aw Marty-
niak, 57-120 Wi¹zów, ul. Strzeliñska 5, nr ewiden-
cji 16/01/554/IV/2005/207 Rej. ZLZ, uchybienia 
stwierdzono podczas kontroli okresowej - referowa³ 
Artur Bogucki; uchw. Nr 172 - Rada wyznaczy³a 
3 miesi¹ce na usuniêcie uchybieñ;

- Gabinet Wet. lek. wet. Leszek Maciura, 57-120 
Wi¹zów, ul. Strzeliñska 5, nr ewidencji 16/01/563/
IV/2005/216 Rej. ZLZ, uchybienia stwierdzono 
podczas kontroli okresowej - uchw. Nr 173 - Rada 
wyznaczy³a 3 miesi¹ce na usuniêcie uchybieñ;

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

- Klinika Weterynaryjna SKVet lek. wet. Aleksander 
Hamala, 54-062 Wroc³aw, ul. Stab³owicka 109B, 
nr ewidencji 16/04/1270/VI/2017/740 - na pod-
stawie informacji na stronie internetowej Kliniki 
o ograniczonych godzinach funkcjonowania Kliniki 
- Rada postanowi³a wys³aæ pismo wzywaj¹ce do 
z³o¿enia wyjaśnieñ w tej sprawie, które przygotuje 
mec. Piotr Rodziewicz;

- Gabinet Weterynaryjny ORLIK Katarzyna Goź-
dzik, 55-120 Pêgów, ul. G³ówna 40, nr ewidencji 
16/01/851/V/2011/580 Rej. ZLZ, zawiesze-
nie dzia³alności w DIL-Wet. zakoñczy³o siê dnia 
30.09.2017 r., brak informacji o wznowieniu b¹dź 
dalszym zawieszeniu dzia³alności - brak odpowiedzi 
na wys³ane przez Radê pismo, w CEiDG dzia³alnośæ 
nadal zawieszona. Rada postanowi³a ponownie wy-
s³aæ pismo wzywaj¹ce do z³o¿enia wyjaśnieñ.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru 
osób uprawnionych do wydawania paszportów dla 
zwierz¹t towarzysz¹cych:
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- lek. wet. Martyna Jaros - Przychodnia Weterynaryj-
na IGUANA Lekarz Wet. Aneta Szczurek-£abowicz, 
55-011 Siechnice, ul. Gen. K.Świerczewskiego 2, 
nr wpisu 0703/16/2017, uchw. Nr 174;

- lek. wet. Tomasz Zora - Klinika Weterynaryjna dr 
n.wet. Dariusz Niedzielski VETCARE GROUP Sp. 
z o.o. Sp.k., 51-166 Wroc³aw, ul. Krzywoustego 
105/22, nr wpisu 0704/16/2017, uchw. Nr 175;

- lek. wet. Damian Latosiñski - Przychodnia Wetery-
naryjna DEVON Damian Latosiñski, 50-210 Wro-
c³aw, ul. Kurkowa 20, nr wpisu 0705/16/2017, 
uchw. Nr 176;

- 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 177;

- lek. wet. Wiktoria £ukaszewicz - Przychodnia Wete-
rynaryjna NEOVET s.c. Hildebrand, Jelonek, Micha-
³ek, kier. dr n.wet. Wojciech Hildebrand, 52-225 
Wroc³aw, ul. Świt 65, nr wpisu 0707/16/2017, 
uchw. Nr 178 przyjêta jednog³ośnie.

• Rada rozpatrzy³a skierowane do niej wnioski:
- wniosek lek. wet. o obni¿enie wysokości sk³adki 

ze wzglêdu na odbywanie studiów doktoranckich, 
uchw. nr 179;

- wniosek lek. wet. o roz³o¿enie na raty zaleg³ych 
sk³adek cz³onkowskich (kwota 761,60z³), uchw. nr 
180;

- wniosek Organizatorów o dofinansowanie i objêcie 
patronatem Konferencji „Walentynki Kardiologicz-
ne” w dniu 17.02.2017 r. w kwocie 3000,00z³ 
(s³ownie z³otych: trzy tysi¹ce), uchw. nr 181;

Radcowie prawni przekazali cz³onkom Rady opi-
niê, ¿e w przypadku uchwa³ dotycz¹cych zaleg³ości 
sk³adkowych i zapomóg dane osobowe powinny byæ 
anonimizowane przy publikowaniu w Biuletynie, na 
stronie www Izby, itp.
- wniosek Skarbnika o podjêcie przez Radê uchwa³ 

w sprawie zawiadomienia o mo¿liwości zapoznania 
siê z zebranym materia³em dowodowym lekarzy 
weterynarii, wobec których wszczêto postêpowanie 
zmierzaj¹ce do odebrania prawa wykonywania za-
wodu i skreślenia ich z rejestru cz³onków DIL-Wet. 
z powodu nieuiszczanie sk³adki cz³onkowskiej przez 
okres d³u¿szy ni¿ 1 rok - ka¿da z uchwa³ od nr 183 
do nr 191 zosta³a podjêta jednog³ośnie.

- wniosek Skarbnika o wszczêcie przez Radê postê-
powañ zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie 
prawa wykonywania zawodu przez 20 lekarzy we-
terynarii, którzy nie uiszczaj¹ sk³adki cz³onkowskiej 
przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok - ka¿da z chwa³ od nr 
192 do nr 211 zosta³a podjêta jednog³ośnie.

- wniosek Kierownika Biura DIL-Wet. o podwy¿sze-
nie wysokości wynagrodzeñ pracownicom biura 
o 13,5%. Po dyskusji i g³osowaniu Rada postano-
wi³a podwy¿szyæ kwoty wynagrodzeñ o 10%, uchw. 
nr 212 i uchw. nr 213. 

• Rada postanowi³a wystosowaæ pismo do dwóch 
cz³onków Izby w sprawie zaleg³ych sk³adek cz³onkow-

skich oraz prawid³owego oświadczenia o przejściu na 
emeryturê.

• Sprawy do Radcy Prawnego.
- wniosek Skarbnika o umorzenie wszczêtego przez 

Radê w dniu 06.04.2017r. postêpowania zmierza-
j¹cego do podjêcia uchwa³y o utracie prawa wyko-
nywania zawodu przez lek. wet., który nie uiszcza³ 
sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok 
- w zwi¹zku ze sp³at¹ czêści zaleg³ości: uchw. nr 182;

- Radcowie wydali opiniê na temat nowych druków 
Tytu³ów Wykonawczych w zwi¹zku z nowymi prze-
pisami. 

• Informacje o dzia³alności Prezesa i Prezydium prze-
kaza³ Prezes dr Wojciech Hildebrand:

- do Rady wp³ynê³a ponowna prośba Brzeskiego To-
warzystwa Mi³ośników Zwierz¹t o opiniê w sprawie 
opieki pooperacyjnej nad psami i kotami - Rada 
postanowi³a sprawê przekazaæ do Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej z prośb¹ o przygotowanie 
jednolitej, jednobrzmi¹cej odpowiedzi, która obowi¹-
zywa³aby wszystkie Izby, do których równie¿ zosta³y 
skierowane identyczne pisma;

- poparcie Prezydium dla akcji informuj¹cej lekarzy 
weterynarii o saldach na kontach sk³adkowych na 
koniec 2017 roku, które zostan¹ wys³ane razem 
z Biuletynem nr 1/2018 - za jednog³ośnie;

- prośba prof. lek. wet. Krzysztofa Rypu³y o wydanie 
zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu oraz 
opinii dotycz¹cej jego osoby - niezbêdnych do pe³-
nienia funkcji bieg³ego s¹dowego - Rada postanowi³a 
wydaæ pozytywn¹ opiniê - za jednog³ośnie;

- skarga na odmowê dokonania szczepienia przez le-
karza weterynarii - spraw¹ zajmie siê Jan Dorobek 
wraz z przedstawicielem Komisji Prywatnej Praktyki 
- Rada zadecydowa³a, ¿e lekarz zostanie zaproszony 
na rozmowê celem wyjaśnienia sprawy;

- zosta³a przygotowana informacja do Urzêdu Skarbo-
wego w sprawie prowadzenia dzia³alności przez lek. 
wet. - w³aściciela zlz, mimo wykreślenia zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t z ewidencji prowadzonej 
przez DIL-Wet. - pismo przygotowane przez mec. 
Annê Zalesiñsk¹. Andrzej Woźnica zaproponowa³ 
aby wys³aæ tê informacjê do Nadzoru Farmaceutycz-
nego. Jednocześnie zaproponowa³, ¿e przyśle zapy-
tanie do DIL-Wet., czy zak³ady lecznicze dla zwierz¹t 
tej lek. wet. zosta³y wykreślone z ewidencji zlz;

- do Rady wp³ynê³o pismo lek. wet. aby nie zg³aszaæ 
jej do ubezpieczenia OC - pismo z odpowiedzi¹ przy-
gotuje mec. Anna Zalesiñska.

• Sprawy ró¿ne - przedstawi³ Prezes W. Hildebrand.
- Prośba Prezesa KRL-W o wniesienie uwag i przygo-

towanie projektów zmian do Kodeksu Etyki Lekarza 
Weterynarii - do dnia 31.12.2017 r. - na nastêpne 
posiedzenie Rady swoje uwagi przygotuj¹: Rzecznik 
Odpow. Zawodowej, S¹d i Komisja Etyki.

- Podziêkowanie lek. wet. Witolda Terendy za udzie-
lon¹ pomoc finansow¹.

- Podziêkowania Janusza Wis³owskiego w imieniu 
Krystyny Wis³owskiej za otrzymane ¿yczenia od 
Ko³a Seniorów i Prezesa DIL-Wet.
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- Informacja o decyzji KRL-W w sprawie sfinansowa-
nia renowacji grobu prof. Królikowskiego przez izby 
okrêgowe (w kwocie 625 z³ na izbê) - Rada wyrazi³a 
zgodê i upowa¿ni³a Pana Prezesa i Pani¹ Skarbnik 
do przekazania tej kwoty na ww. cel.

- Wniosek lek. wet. Dominiki Jankowskiej do Rady 
o rozpatrzenie propozycji lekarzy weterynarii do-
tycz¹cych sposobu przekazywania informacji izby 
do lekarzy oraz dotycz¹cych mo¿liwości dzia³ania 
na rzecz samorz¹du - Rada ustali³a, ¿e informacje 
jak dotychczas bêd¹ przekazywane drog¹ mailow¹ 
i poprzez umieszczanie ich na stronie www i fa-
cebooku a pismo zostanie przekazane Agnieszce 
Noszczyk-Nowak - Przewodnicz¹cej Komisji M³o-
dych Lekarzy Weterynarii.

- Zapytanie lek. wet. Marcina Górnika o mo¿liwośæ 
świadczenia us³ug weterynaryjnych poza granicami 
kraju - Rada stwierdzi³a, ¿e nie ma takiej mo¿liwości, 
je¿eli lekarz weterynarii jest cz³onkiem izby jedynie 
na terenie RP.

- Robert Karczmarczyk - przy wspó³pracy ze Skarb-
nikiem Danut¹ Pawick¹-Stefanko, Agnieszk¹ Nosz-
czyk-Nowak i Pani¹ mec. Ann¹ Zalesiñsk¹ - prze-
kaza³ informacjê na temat tworzenia i ceny nowej 
strony internetowej (4500 z³ -10000 z³). 

- Prezes Wojciech Hildebrand poinformowa³ o or-
ganizacji kolejnych Mistrzostw Polski Lekarzy We-
terynarii w Narciarstwie Alpejskim, które odbêd¹ 
siê w drugim weekendzie marca 2018 r. w Bia³ce 
Tatrzañskiej.

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 14.12.2017r. o godz. 15:00 w Paw-
³owicach, gdzie nastêpnie odbêdzie siê spotkanie 
wigilijne oko³o godz. 17:00.

Posiedzenie Rady nr 6
w dniu 14 grudnia 2017r.

• Powitanie i otwarcie posiedzenia. Prezes dr Woj-
ciech Hildebrand powita³ zebranych cz³onków Rady, 
przedstawicieli innych organów Izby oraz radców 
prawnych.

• Przyjêcie porz¹dku obrad. Porz¹dek obrad zosta³ 
przyjêty jednog³ośnie.

• Przyjêcie protoko³u z V posiedzenia Rady DIL-Wet. 
VII kadencji. Protokó³ zosta³ przyjêty w ca³ości bez 
uwag, jednog³ośnie.

• Rada zatwierdzi³a uchwa³y przyjête w trybie g³osowa-
nia elektronicznego:
- Uchwa³a Nr 214/2017/VII Rady Dolnośl¹skiej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
30.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia utraty pra-
wa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii 
i skreślenia z rejestru cz³onków Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu;

- Uchwa³a Nr 215/VII/2017/377/2 Rej. ZLZ 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu z dnia 30.11.2017 r. o skreśleniu 
zak³adu z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t - Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Marzenna 

Majewska, 57-530 Miêdzylesie, ul. Tysi¹clecia Pañ-
stwa Polskiego 17/2;

- Uchwa³a Nr 216/VII/2017/534/2 Rej. ZLZ 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu z dnia 08.12.2017 r. o skreśleniu 
zak³adu ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Gabinet Weterynaryjny „NA KOZIEJ” lek. wet. 
Maciej Szpak, 54-104 Wroc³aw, ul. Kozia 3/1A;

- Uchwa³a Nr 217/VII/2017/753 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 08.12.2017 r. o wpisie zak³a-
du do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Przychodnia Weterynaryjna NA KOZIEJ dr n.wet. 
Maciej Szpak, 54-104 Wroc³aw, ul. Kozia 3/1A;

- Uchwa³a Nr 218/VII/2017/754 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 08.12.2017 r. o wpisie zak³a-
du do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Przychodnia Weterynaryjna VETAN 3 lek. wet. 
Anna Chodorowska-Skubiszewska, 54-117 Wro-
c³aw, ul. Królewiecka 163A.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ na cz³onków 
DIL-Wet. oraz skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Karolina Wawrzyniak - dyplom nr 78425 

z dnia 17.02.2017 r. UP we Wroc³awiu, wpis do 
ewidencji DIL-Wet. i przyznanie prawa wykonywa-
nia zawodu nr 86261, uchw. nr 219;

- lek. wet. Ewa Karuga-Kuźniewska - dyplom nr 
6362 z dnia 26.02.2008 r. Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania 
zawodu 80475, przeniesienie ze Śl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 220;

- lek. wet. Anna Woźniak-Biel - dyplom nr 5885 
z dnia 08.03.2005 r. Akademii Rolniczej we Wro-
c³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 80336, 
przeniesienie ze Śl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej, uchw. nr 221;

b) skreślenia z rejestru:
- lek. wet. Marcela Grzelak - dyplom nr 118017 

z dnia 17.02.2015 r. Szko³y G³ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, numer prawa wy-
konywania zawodu 86105, przeniesienie do Izby 
Warmiñsko-Mazurskiej, uchw. nr 222;
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- lek. wet. Kamila Mizera-Sowiñska - dyplom nr 
61908 z dnia 29.02.2012 r. Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania 
zawodu 85949, przeniesienie do Izby Opolskiej, 
uchw. nr 223;

- lek. wet. Paulina Pytel - dyplom nr 70903 z dnia 
07.03.2014 r. UP we Wroc³awiu, numer prawa 
wykonywania zawodu 86068, przeniesienie do Izby 
Ma³opolskiej, uchw. nr 224;

- lek. wet. Adriana Wawrzyniak - dyplom nr 68170 
z dnia 17.02.2013 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86007, przeniesienie na teren Wielkiej Brytanii, 
uchw. nr 225;

- lek. wet. Piotr Pawe³ek - dyplom nr 4475 z dnia 
14.04.1988 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 10078, skre-
ślenie z powodu śmierci, uchw. nr 226;

Informacje dla Rady:
- lek. wet. Marzenna Majewska - przesz³a na emery-

turê od dnia 01.12.2017 r.
- dr n.wet. Andrzej Rudy - przeszed³ na emeryturê 

od dnia 01.12.2017 r.
• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu zmian do 

ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, skreśleñ 
z ewidencji, na podstawie z³o¿onych wniosków oraz 
rozpatrzy³a inne sprawy zwi¹zane z dzia³alności¹ zlz 
i ich kontrol¹: 
a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Przychodnia Weterynaryjna Vet Medica lek. wet. 

Jacek Ptak, 58-200 Dzier¿oniów, Os. Têczowe 
20A-5, nr ewidencji 16/02/572/VI/2014/695 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. nr 227;

- Gabinet Weterynaryjny NET CONSULTING Idzi-
kowski Maciej, 52-231 Wroc³aw, ul. Antonie-
go Czechowa 36, nr ewidencji 16/01/1042/
VI/2016/728 Rej. ZLZ - zmiana kierownika i per-
sonelu, uchw. nr 228;

- Gabinet Weterynaryjny ASKVET dr n.wet. Agniesz-
ka Sikorska-Kopy³owicz, kier. lek. wet. Joanna 
Wincza, 55-093 Brzezia £¹ka, ul. Olchowa 15D, 
nr ewidencji 16/01/487/VI/2014/686 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 229;

- Gabinet Weterynaryjny Wojciech Pietruszewski, 
59-140 Chocianów, ul. Ratuszowa 12/1, nr ewi-
dencji 16/01/95/IV/2005/42 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. nr 230;

- Przychodnia Weterynaryjna ProAnimal lek. wet. 
Marta Zimna, 52-115 Wroc³aw, ul. Semaforowa 
85/U1, nr ewidencji 16/02/1168/VI/2016/734 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. nr 231;

- Przychodnia Weterynaryjna Marek W³odarczyk, 
53-621 Wroc³aw, ul. G³ogowska 2-4, nr ewidencji 
16/02/270/III/2004 Rej. ZLZ - zmiana personelu, 
uchw. nr 232;

- Przychodnia Weterynaryjna „ERJOT” s.c. Micha³ 
Rokosz, Adam Januszkiewicz, 58 -530 Kowa-
ry, ul. Dworcowa6, nr ewidencji 16/02/489/
IV/2005/144 Rej. ZLZ - zmiana siedziby zlz i zmia-
na personelu, uchw. nr 233;

b) skreślenie z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny ZWIERZOKRACJA Emi-
lia Siedlaczek, kier. lek. wet. Anita Jasyk-Komar, 
53-206 Wroc³aw, ul. Rymarska 34B, nr ewidencji 
16/01/531/VI/2014/689 Rej. ZLZ, zakoñczenie 
dzia³alności zlz - uchw. nr 234;

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Adriana Wawrzy-
niak, kier. lek. wet. Kamila Bobrek, 55-095 Ka-
mieñ, ul. Alabastrowa6, nr ewidencji 16/01/531/
VI/2014/689 Rej. ZLZ, zakoñczenie dzia³alności 
zlz - uchw. nr 235;

c) zawieszenie dzia³alności zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny ORLIK Katarzyna Goź-
dzik, 55-120 Pêgów, ul. G³ówna 40, nr ewidencji 
16/01/851/V/2011/580 Rej. ZLZ, zawiesze-
nie dzia³alności w DIL-Wet. zakoñczy³o siê dnia 
30.09.2017 r. dalsze zawieszenie dzia³alności 
zg³oszono 22.11.2017 r.

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna NA KOZIEJ dr n.wet. 
Maciej Szpak, 54-104 Wroc³aw, ul. Kozia 3/1A, 
nr ewidencji 16/02/215/VII/2017/753 Rej. ZLZ 
wpis z dnia 08.12.2017 r.

- Przychodnia Weterynaryjna VETAN 3 lek. wet. 
Anna Chodorowska-Skubiszewska, 54 -117 
Wroc³aw, ul. Królewiecka 163A, nr ewidencji 
16/02/216/VII/2017/754 Rej. ZLZ wpis z dnia 
08.12.2017 r.;

Do kontroli wyznaczono i dokumenty do kontroli 
przekazano Dariuszowi Jackowskiemu.
e) inne informacje dotycz¹ce ewidencji zak³adów lecz-

niczych dla zwierz¹t:
- Klinika Weterynaryjna SKVet lek. wet. Aleksander 

Hamala, 54-062 Wroc³aw, ul. Stab³owicka 109B, 
nr ewidencji 16/04/1270/VI/2017/740 - stwier-
dzono na stronie internetowej informacjê o ograni-
czonych godzinach funkcjonowania zlz (niezgodnie 
z przepisami o klinikach wet.) - Rada postanowi³a 
wezwaæ kierownika do usuniêcia uchybieñ lub zmia-
ny kategorii zlz. 
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• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru 
osób uprawnionych do wydawania paszportów dla 
zwierz¹t towarzysz¹cych:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Wojciech Tokarczyk - Przychodnia We-

terynaryjna Vet Medica lek. wet. Jacek Ptak, 58-
200 Dzier¿oniów, Os. Têczowe 20 A-5, nr wpisu 
0708/16/2017, uchw. nr 236;

- lek. wet. Stanis³aw Dudkowiak - Gabinet Wetery-
naryjny STAN-VET - lek. wet. Stanis³aw Dudko-
wiak, 57-220 Ziêbice, ul. Przemys³owa5, nr wpisu 
0709/16/2017, uchw. nr 237;

- Gabinet Weterynaryjny „DU¯E i MA£E” lek. wet. 
Dorota Wêgliñska, 58-521 Je¿ów Sudecki, ul. D³u-
ga 8D, nr wpisu 0710/16/2017, uchw. nr 238;

- lek. wet. Przemys³aw Rudnik - Gabinet Wet. lek. 
wet. Przemys³aw Rudnik, 55-340 Udanin, Udanin 
19, nr wpisu 0711/16/2017, uchw. nr 239;

b) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Ewa Bocianowska - Przychodnia Wete-

rynaryjna „WETKA” lek. wet. Ewa Bocianowska, 
54-608 Wroc³aw, ul. Marka H³aski 38A, nr wpisu 
0465/16/2012, uchw. nr 240;

- lek. wet. Sabina Norek - Klinika Weterynaryjna 
VETCARE GROUP Sp. z.o.o. dr n.wet. Dariusz 
Niedzielski, 51-166 Wroc³aw, ul. Krzywoustego 
105/22, nr wpisu 0681/16/2017, uchw. nr 241;

- lek. wet. Piotr Pawe³ek - Przychodnia Weteryna-
ryjna „MANHATTAN” lek. wet. Piotr Pawe³ek, 
59-900 Zgorzelec, ul. Wyspiañskiego 63B, nr wpi-
su 0129/16/2004, uchw. nr 242; 

- lek. wet. Grzegorz Dziwak - Klinika Weterynaryjna 
„Kliniczne Centrum Leczenia Ma³ych Zwierz¹t” 
Sp. z o.o., kier. lek. wet. Justyna Ma³kowska-Nie-
dzielska, 53-330 Wroc³aw, ul. Energetyczna 14, 
nr wpisu 0437/16/2011, uchw. nr 243.

• Rada rozpatrzy³a skierowane do niej wnioski:
- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 

o zatwierdzenie zapomóg finansowych dla lekarzy 
weterynarii i ich rodzin, uchw. nr 244;

- upowa¿nienie Prezesa i Skarbnika do podpisania 
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
(OC) z Towarzystwem Ubezpieczeñ i Reasekuracji 
Allianz S.A. w okresie I.2018 - I.2019, uchw. nr 
245;

- wniosek Skarbnika o podjêcie uchwa³y w sprawie 
wprowadzenia zmian do bud¿etu na 2017 r., uchw. 
nr 246;

- Robert Karczmarczyk poinformowa³ o kosztach 
zwi¹zanych z budow¹ nowej strony internetowej 
i konieczności ich uwzglêdnienia w bud¿ecie;

- Andrzej Woźnica z³o¿y³ wniosek o skonsultowanie 
pod wzglêdem prawnym nowych przepisów doty-
cz¹cych ochrony danych osobowych - odpowiedź 
przygotuje mec. Piotr Rodziewicz;

- wniosek Skarbnika o umorzenie wszczêtych przez 
Radê w dniu 06.04.2017 r. postêpowañ zmierza-
j¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie prawa wyko-
nywania zawodu przez 2 lekarzy weterynarii, któ-
rzy nie uiszczali sk³adki cz³onkowskiej przez okres 

d³u¿szy ni¿ 1 rok, a po wezwaniu sp³acili ca³ośæ 
zaleg³ości - uchwa³y 247-248;

- wniosek Skarbnika o umorzenie wszczêtych przez 
Radê w dniu 16.11.2017 r. postêpowañ zmierza-
j¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie prawa wykony-
wania zawodu przez 10 lekarzy weterynarii, którzy 
nie uiszczali sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿-
szy ni¿ 1 rok, a po wezwaniu sp³acili czêśæ zaleg³ości 
- uchwa³y 249-257.

• Informacje o dzia³alności Prezesa i Prezydium: 
- odpowiedź Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj-

nej na prośbê Brzeskiego Towarzystwa Mi³ośników 
Zwierz¹t o opiniê w sprawie opieki pooperacyjnej 
nad psami i kotami - referowa³ Prezes, 

- propozycja zorganizowania spotkania przedsta-
wicieli innych samorz¹dów Dolnego Śl¹ska. DIL-
-Wet. deleguje 3 osoby: przedstawiciela prywatnej 
praktyki, inspekcji weterynaryjnej i uczelni. Zostan¹ 
wys³ane zaproszenia do Izby Lekarskiej, Izby Apte-
karskiej i Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych;

- pismo przygotowane przez mec. Piotra Rodziewicza 
skierowano do jednego z lek. wet. w sprawie zwrotu 
druków paszportów dla innego lek. wet. - referowa³a 
Wies³awa Bober Przewodnicz¹ca S¹du VI kadencji;

- Robert Karczmarczyk zosta³ wyznaczony do zorga-
nizowania spotkania z Arturem Ró¿yckim i Krzysz-
tofem Bulzackim.

• Sprawy ró¿ne.
- Prośba Prezesa KRL-W o wniesienie uwag i przygo-

towanie projektów zmian do Kodeksu Etyki Lekarza 
Weterynarii - do dnia 31.12.2017 r. 

- Robert Karczmarczyk poinformowa³ o terminie 
kolejnych Mistrzostw Polski Lekarzy Weteryna-
rii w Narciarstwie Alpejskim - 10 marca 2018 r. 
w Bia³ce Tatrzañskiej, organizowanych wspólnie 
z Izb¹ Ma³opolsk¹.

- Prezes odczyta³ pismo dr. Romana Bochdalka in-
formuj¹ce o Jego rezygnacji z cz³onka Zespo³u Re-
dakcyjnego Biuletynu DIL-Wet. oraz podziêkowania 
za wspó³pracê.

- Jan Dorobek zaproponowa³ aby na nastêpnym 
posiedzeniu Rada zg³osi³a do Kapitu³y Medalu im. 
Prof. Jana Zwierzchowskiego - kandydata do tego 
Medalu.

- Bogus³aw Czerski z³o¿y³ wniosek o przygotowanie 
nowych wzorów protoko³ów kontroli zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t na bazie protoko³ów przys³a-
nych z Krajowej Izby oraz zorganizowanie szkolenia 
na temat sposobu przeprowadzania takich kontroli 
- projekty protoko³ów kontroli przygotuje Komisja 
prawno-regulaminowa na nastêpne posiedzenie 
Rady.

- Rada ustali³a termin Zjazdu Sprawozdawczego za 
2017 rok na dzieñ 22 kwietnia w 2018 r.

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 01.02.2018 r. o godz. 17:00.

• Szczegó³owy zapis przebiegu posiedzenia Rady na 
nośniku cyfrowym jest dostêpny do ods³uchania 
w biurze Izby. 

Sporz¹dzi³a:
Teresa Rogowska
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Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii
ul. Januszowicka 48, 50-983Wroclaw

tel. 713677016
Wroc³aw, dnia 30 stycznia 2018r.

Nr R.S.K.3/2018

Pan
Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze
Maj¹c na uwadze wzrastaj¹c¹ desperacjê poddawa-

nych ci¹g³ej pauperyzacji pracowników zatrudnionych 
w Inspekcji Weterynaryjnej, Sekcja Krajowa NSZZ 
„Solidarnośæ” Pracowników Weterynarii, w sytuacji 
wzrastaj¹cego zagro¿enia pogorszenia siê stanu epi-
zootycznego kraju powodowanego szerzeniem siê 
afrykañskiego pomoru świñ i mo¿liwości nawrotu 
wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz sta³ego wzrostu 
wykonywanych zadañ Inspekcji Weterynaryjnej w za-
kresie bezpieczeñstwa ¿ywności, apeluje o ratowanie 
dotychczas sprawnego jej funkcjonowania.

Aktualnie stwierdzane braki kadrowe w strukturach 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz trudności w obsadzaniu 
coraz wiêkszej liczby wolnych stanowisk pracy wy-
magaj¹ podwy¿szenia wynagrodzeñ, gdy¿ realizacja 
zadañ wymaga zaanga¿owania wyspecjalizowanych 
kadr, zarówno lekarsko-weterynaryjnych, jak innych 
specjalności wspomagaj¹cych dzia³ania inspekcyjne, 
których coraz bardziej brakuje.

Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarnośæ” Pracowników 
Weterynarii, reprezentuj¹ca lekarzy weterynarii oraz 
innych pracowników merytorycznych zwi¹zanych 
z nadzorem weterynaryjnym i badaniami laborato-
ryjnymi, jak i administracyjnych, w wyst¹pieniach do 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wielokrotnie 
zwraca³a uwagê na istotny dla zapewnienia sprawnego 
dzia³ania Inspekcji Weterynaryjnej problem odpowied-
niego wynagradzania.

Wystêpowaliśmy zarówno w ramach funkcjonowa-
nia Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarnośæ” Pracowników 
Weterynarii, jak i reprezentuj¹cego środowiska wete-
rynaryjne Porozumienia Wielkopolskiego.

Uregulowania prawne, które od 2009r. pozbawi³y 
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej regulacji p³a-
cowych, powoduj¹ sta³e ich ubo¿enie.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 grudnia 1999r. o kszta³-
towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿eto-
wej oraz o zmianie niektórych ustaw kwoty bazowe 
by³y waloryzowane o średnioroczny wskaźnik wzrostu 
wynagrodzeñ tylko do roku 2008, natomiast w na-
stêpnych latach kwota bazowa nie ulega³a zmianie, 
pozostaj¹c do chwili obecnej na tym samym poziomie.

Szanowny Panie Ministrze, aktualne wynagrodze-
nia wykwalifikowanych pracowników weterynarii, przy 
niezmiennej kwocie bazowej, wynosz¹cej w 2018r. 
1873.84 z³., nie zawsze osi¹gaj¹ wysokośæ 3 tysiêcy 
z³otych, co nie mo¿e konkurowaæ z mo¿liwościami 
zarobkowania w sektorze prywatnym.

Minimalne wynagrodzenie w 2009r. wynosi³o 
1.276,00z³, a obowi¹zuj¹ce od stycznia 2018r. wy-
nosi 2.100,00z³.

Przeciêtne wynagrodzenie w 2009r. wynosi³o 
3.102,96z³, w 2016r. osi¹gnê³o wysokośæ 4.047,21z³, 
a w trzecim kwartale 2017r. 4.255,00z³.

Powoduje to równie¿ trudności w zatrudnieniu m³o-
dej kadry, która w wyniku porównañ mo¿liwości za-
robkowych szybko rezygnuje na etapie wdro¿enia siê 
do pracy w Inspekcji.

Jak ju¿ wcześniej pisaliśmy, inwestycje poczynione 
na permanentne szkolenia pracowników, którzy osi¹-
gnêli wysoki stopieñ specjalizacji i nabytego w wielolet-
niej pracy doświadczenia, nie powinny byæ marnowane 
przez rezygnacjê z zatrudnienia w Inspekcji Weteryna-
ryjnej ze wzglêdów p³acowych.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze apelujemy do Pana Mini-
stra o podjêcie zdecydowanych dzia³añ w sprawie pod-
wy¿ek p³ac warunkuj¹cych utrzymanie niezbêdnego, do 
wykonywania zadañ, stanu zatrudnienia doświadczonej 
kadry Inspekcji Weterynaryjnej, jak te¿ stworzenia w³a-
ściwych warunków p³acowych do zatrudniania m³odych 
lekarzy weterynarii i merytorycznych pracowników.

Tylko sprawne funkcjonowanie Inspekcji Wetery-
naryjnej oraz skuteczne wdra¿anie aktualizowanych 
przepisów w zakresie zapewnienia zdrowia zwierz¹t, 
jak i szeroko rozumianego bezpieczeñstwa ¿ywności 
pochodzenia zwierzêcego, jest niezbêdnym warunkiem 
utrzymania wysokiej pozycji Polski w obrocie produk-
tami rolnymi i ¿ywności¹ pochodzenia zwierzêcego, 
zarówno na rynkach Unii Europejskiej, jak i krajów 
trzecich.

Z powa¿aniem
PRZEWODNICZ¥CY
RADY SEKCJI KRAJOWEJ
Pracowników Weterynarii
N.S.Z.Z. „SOLIDARNOŚÆ”

Lech Rybarczyk

Do wiadomości:
- G³ówny Lekarz Weterynarii,
- Krajowy Sekretariat Rolnictwa NSZZ „Solidarnośæ”,
- Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna.

Informacje
Inspekcji

Weterynaryjnej
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Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
50-344 Wroc³aw, ul. Sopocka 21/2

tel./fax 7l 322 03 45
e-mail: biuro@dilwet.pl, www.dilwet.pl

dn. 05.03.2018r.
sygn. DIL-W/0240/1/18

Sz. Pan
Pawe³ Hreniak
Wojewoda Dolnośl¹ski
pl. Powstañców Warszawy 1,
50-153 Wroc³aw
Szanowny Panie Wojewodo
Nawi¹zuj¹c do spotkania Pana Wojewody z Dolno-

śl¹skim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Prze-
wodnicz¹cym Rady Sekcji Krajowej Pracowników 
Weterynarii NSZZ Solidarnośæ oraz Prezesem Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej reprezen-
tuj¹cych lekarzy weterynarii Dolnego Śl¹ska pracuj¹-
cych w Inspekcji Weterynaryjnej oraz wykonuj¹cych 
jej zlecenia, które odby³o siê 28.02.2018r. chcia³bym 
jeszcze raz podziêkowaæ za jego zorganizowanie oraz 
za jasno wyra¿one zrozumienie i wolê wspó³pracy. 
Mam nadziejê, ¿e uda siê poprawiæ sytuacjê lekarzy 
weterynarii pracuj¹cych w Inspekcji. Katastrofalna 
sytuacja p³acowa doprowadzi³a do konieczności roz-
wi¹zywania stosunku pracy przez wielu lekarzy wete-
rynarii i szukania zatrudnienia poza Inspekcj¹. Brakuje 
tak¿e chêtnych na og³aszane oferty pracy, co skutkuje 
bardzo du¿¹ ilości¹ wakatów. Ca³y czas utrzymuje siê 
trend pog³êbiaj¹cy tê sytuacjê. Prowadzi to do real-
nego zagro¿enia zdrowia publicznego. Praca lekarzy 
inspekcyjnych polega miêdzy innymi na zapobieganiu 
rozprzestrzeniania siê chorób zakaźnych zwierz¹t (miê-
dzy innymi ASF, ptasia grypa i wiele innych). Niedobo-
ry kadrowe skutkuj¹ zwiêkszeniem obci¹¿eñ dla tych, 
którzy pozostali, co mo¿e prowadziæ do zmniejszenia 
efektywności i mo¿liwości rozprzestrzeniania siê cho-
rób, co z kolei przek³ada siê na potencjalne straty dla 
bud¿etu pañstwa siêgaj¹ce miliardów z³otych. Narasta-
j¹ca frustracja sk³oni³a niemal wszystkich pracowników 
Inspekcji Weterynaryjnej (95%) ze wszystkich powia-
tów Dolnego Śl¹ska do z³o¿enia wniosków o podwy¿ki 
wynagrodzeñ.

W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o uwzglêdnienie 
istniej¹cych zagro¿eñ dla zdrowia publicznego i pro-
dukcji zwierzêcej oraz postulujemy przeznaczenie 
wiêkszych środków na wynagrodzenia osobowe dla 
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Chcia³bym 
podkreśliæ, ¿e mimo g³êbokich niedoborów kadro-
wych Inspekcja utrzymuje wysokie standardy kontroli 
przestrzegania wymagañ prawa krajowego i unijne-
go w zakresie weterynarii, co pozwala producentom 
krajowym na rekordowo wysoki poziom sprzeda¿y 
produktów pochodzenia zwierzêcego na rynki ca³ego 
świata. Ponadto jesteśmy krajem uznanym za wolny 

od chorób zakaźnych, takich jak: gruźlica, bruceloza 
i enzootyczna bia³aczka byd³a, których obecnośæ wy-
klucza³aby eksport zwierz¹t i produktów zwierzêcych.

Mam nadziejê, ¿e wspólnie szybko uda siê rozwi¹zaæ 
tê kryzysow¹ sytuacjê.

Z wyrazami szacunku
PREZES 

Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej

dr n.wet. Wojciech Hildebrand
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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
DOLNOŚL¥SKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Wroc³aw, dnia 2 marca 2018r. 
Pan
Pawe³ Hreniak
Wojewoda Dolnośl¹ski
Nasz znak
WIWks.2110.1.2018
Nawi¹zuj¹c do spotkania w dniu 28 lutego 2018r. 

uprzejmie informujê, ¿e w ostatnim czasie do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wroc³awiu 
wp³ynê³y wnioski o podwy¿kê wynagrodzeñ pracow-
ników, przekazane przez wszystkich 26 powiatowych 
lekarzy weterynarii woj. dolnośl¹skiego, a tak¿e indywi-
dualne wnioski pracowników Wojewódzkiego Inspek-
toratu Weterynarii - w ³¹cznej liczbie 280.

W argumentacji wspomnianych wniosków o nie-
mal jednobrzmi¹cej treści ich sygnatariusze wskazy-
wali przede wszystkim na bardzo wa¿ne zadania jakie 
Inspekcja Weterynaryjna realizuje w zakresie ochrony 
zdrowia publicznego, w tym sprawowanie nadzoru nad 
gospodarstwami utrzymuj¹cymi zwierzêta i zak³adami 
produkuj¹cymi produkty pochodzenia zwierzêcego 
takimi jak rzeźnie, zak³ady miêsne rozbioru czy prze-
twórstwa lub mleczarnie, zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierz¹t, prowadzenie kontroli zwierz¹t i produktów 
spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego w handlu 
wewn¹trzunijnym, a tak¿e w obrocie z krajami trze-
cimi. Podkreślono równie¿, ¿e zasadniczym celem 
dzia³ania Inspekcji Weterynaryjnej jest zapewnienie 
bezpieczeñstwa ¿ywności pochodzenia zwierzêcego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych 
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, z uwagi na 
swobodn¹ wymianê handlow¹ wewn¹trz Wspólnoty, 
a tak¿e bezpieczeñstwo epizootyczne, w tym zwalcza-
nie chorób zakaźnych zwierz¹t jak np. grypy ptaków 
czy afrykañskiego pomoru świñ (ASF), które w ostat-
nim czasie spowodowa³y znaczne straty ekonomiczne. 
Wskazywano równie¿, ¿e wykonywanie zadañ Inspek-
cji Weterynaryjnej jest mo¿liwe jedynie przez wysoce 
wyspecjalizowanych pracowników, których wiedza 
merytoryczna musi byæ stale poszerzana w toku m.in. 
studiów specjalizacyjnych oraz bardzo wielu szkoleñ 
i innych form samokszta³cenia. Zauwa¿ono tak¿e, ¿e 
od wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej nast¹pi³ la-
winowy wzrost zadañ wykonywanych przez Inspekcjê 
Weterynaryjn¹, który ocenia siê na ponad 50% (dane 
G³ównego Lekarza Weterynarii), a od tego czasu nie 
wzmocniono tej s³u¿by w zakresie odpowiedniej liczby 
dodatkowych etatów oraz zwiêkszenia wynagrodzeñ, 
w sposób adekwatny do wzrostu realizowanych zadañ. 
Powoduje to koniecznośæ powierzania obowi¹zków 
o ró¿nym stopniu specjalizacji i zakresie wiedzy me-
rytorycznej tym samym osobom, które niekiedy nie 

s¹ w stanie wykonaæ tak du¿ej liczby zadañ. Skutkiem 
takiego stanu rzeczy s¹ coraz czêstsze przypadki rezy-
gnacji z pracy, zw³aszcza lekarzy weterynarii oraz zniko-
mego zainteresowania absolwentów studiów lekarsko-
-weterynaryjnych prac¹ w Inspekcji Weterynaryjnej.

Zdaniem wnioskodawców jedynym sposobem po-
prawienia sytuacji i wyjścia z aktualnego stanu skut-
kuj¹cego spadkiem motywacji i wydajności pracow-
ników jest zwiêkszenie funduszu wynagrodzeñ na tyle 
skutecznie, aby utrzymaæ w zatrudnieniu najbardziej 
doświadczon¹ kadrê pracowników oraz przeciwstawiæ 
siê coraz bardziej konkurencyjnemu, lepiej op³acanemu 
rynkowi pracy. Dokonana we wnioskach krótka analiza 
finansowa dowodzi, ¿e tzw. kwota bazowa, która jest 
podstaw¹ do naliczania wynagrodzeñ w s³u¿bie cywilnej 
nie zmieni³a siê od 2008r. i kszta³tuje siê na poziomie 
1873,84 z³ brutto, a minimalne wynagrodzenie za pra-
cê w 2008r. wynosi³o 1126 z³otych brutto. Wartośæ 
procentowa kwoty bazowej wynosi³a zatem wówczas 
166,41% minimalnego wynagrodzenia. W 2018r. 
kwota wynagrodzenia minimalnego wzros³a do 2100 
z³otych brutto, a kwota bazowa pozosta³a na tym sa-
mym poziomie, co w 2008r. i nadal wynosi 1873,84 
z³otych. W stosunku do aktualnego minimalnego wyna-
grodzenia stanowi to 89,23%, co daje spadek realnej 
wartości nabywczej o 77,18% dla ka¿dego pracownika 
s³u¿by cywilnej.

W świetle obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych, 
a w szczególności zapisów rozporz¹dzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie 
określenia stanowisk urzêdniczych, wymaganych kwa-
lifikacji zawodowych, stopni s³u¿bowych urzêdników 
s³u¿by cywilnej, mno¿ników do ustalania wynagrodze-
nia oraz szczegó³owych zasad ustalania i wyp³acania 
innych świadczeñ przys³uguj¹cych cz³onkom korpu-
su s³u¿by cywilnej (Dz.U. Nr 211, poz. 1630), które 
w 2016r. zosta³o zast¹pione przez rozporz¹dzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016r. 
w sprawie określenia stanowisk urzêdniczych, wyma-
ganych kwalifikacji zawodowych, stopni s³u¿bowych 
urzêdników s³u¿by cywilnej, mno¿ników do ustalania 
wynagrodzenia oraz szczegó³owych zasad ustalania 
i wyp³acania innych świadczeñ przys³uguj¹cych cz³on-
kom korpusu s³u¿by cywilnej (Dz.U. z 2016r. poz. 
125), istnieje mo¿liwośæ regulacji indywidualnych 
wynagrodzeñ, bez konieczności zmiany wspomnia-
nej wy¿ej kwoty bazowej. Tabele mno¿ników kwot 
bazowych dla poszczególnych grup stanowisk maj¹ 
tzw. wide³ki, umo¿liwiaj¹ce określenie wynagrodzeñ 
na zró¿nicowanym poziomie - nawet bez konieczności 
nowelizacji ww. rozporz¹dzenia - jeśli pracownik nie 
otrzymuje wynagrodzenia w maksymalnej dopuszczal-
nej wysokości. Dlatego te¿ kierownicy jednostek bud¿e-
towych powinni mieæ mo¿liwośæ zmiany wynagrodzeñ 
indywidualnych, mieszcz¹c siê w ustalonych wide³kach 
mno¿nikowych, ale aby wykorzystaæ tê mo¿liwośæ nie-
zbêdne jest zwiêkszenie środków przeznaczonych na 
p³ace. Wśród proponowanych rozwi¹zañ finansowych 
i zwi¹zanych z nimi oczekiwaniami wskazuje siê na 
kwotê 1200z³ netto na jeden etat, daj¹c¹ gwarancjê 
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bie¿¹cego uspokojenia niekorzystnej sytuacji oraz re-
kompensaty utraty realnej wartości wynagrodzeñ od 
roku 2009 r. Jako koniecznośæ podkreśla siê potrzebê 
systemowego, a zarazem motywuj¹cego uregulowania 
p³ac w przysz³ości.

Ponadto powiatowi lekarze weterynarii woj. dol-
nośl¹skiego, równolegle do wniosków o podwy¿sze-
nie wynagrodzeñ, wobec na³o¿enia nowych zadañ 
zwi¹zanych m.in. z nadzorem nad rolniczym handlem 
detalicznym a tak¿e kontrol¹ wszystkich gospodarstw 
utrzymuj¹cych świnie (16281 - wg danych ARiMR) 
w kontekście spe³nienia przez nie wymogów bioase-
kuracji, zawnioskowali o przydzielenie dodatkowo 32 
etatów (w tym 24 etatów w ramach korpusu s³u¿by 
cywilnej). 

Szanowny Panie Wojewodo, przedstawione powy¿ej 
problemy i ograniczenia, maj¹ rzeczywiste uzasadnie-
nie w obecnym stanie faktycznym Inspekcji Wetery-
naryjnej na Dolnym Śl¹sku. Wed³ug stanu na dzieñ 
31 grudnia 2017r. ogólne zatrudnienie wynios³o 334 
osoby w tym 168 lekarzy weterynarii. W 14 spośród 
26 powiatowych inspektoratów weterynarii wystêpuj¹ 
nieobsadzone stanowiska pracy, w ³¹cznej liczbie 16. 
Skutecznośæ prowadzonych naborów osi¹ga wskaźnik 
zaledwie ok. 41% (87 naborów z tego 36 naborów ze 
skutkiem pozytywnym). Ponadto w minionym roku 
a¿ w 31 przypadkach rozwi¹zano umowê o pracê na 
wniosek pracownika, z uwagi na niskie p³ace lub odej-
ścia na emeryturê. 

Struktura wieku poszczególnych pracowników In-
spekcji to kolejny powa¿ny problem. W perspektywie 
roku 2019 a¿ 61 osób nabêdzie lub ju¿ naby³o praw 
emerytalnych, a w tej liczbie 17 osób pe³ni obecnie 
funkcje organów Inspekcji lub ich zastêpców. W kon-
tekście opisanej powy¿ej sytuacji finansowej a tak¿e 
skali trudności i odpowiedzialności wynikaj¹cej z pe³-
nienia obowi¹zków na tych stanowiskach, znalezienie 
ich nastêpców bêdzie bardzo trudne. 

Niepokoj¹cym zjawiskiem jest tak¿e du¿a fluktuacja 
kadr, zw³aszcza wśród m³odych lekarzy weterynarii. 
W³aściwe wykonywanie obowi¹zków inspektora wete-
rynaryjnego, oprócz przygotowania merytorycznego, 
wymaga równie¿ specyficznych cech charakterologicz-
nych, a zw³aszcza odporności na stres, dyspozycyjno-
ści, konsekwencji oraz umiejêtności komunikowania 
siê. Z tych te¿ powodów, jak równie¿ z uwagi na ni-
skie zarobki znaczna czêśæ m³odych lekarzy weterynarii 
szybko zniechêca siê do pracy w Inspekcji i najczêściej 
przechodzi do sektora prywatnego. 

Dodatkowym problemem utrudniaj¹cym wykonanie 
zadañ Inspekcji Weterynaryjnej jest coraz bardziej od-
czuwalny brak lekarzy wolnej praktyki, którzy w trybie 
art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej mog¹ wykonywaæ niektóre czynności 
urzêdowe z wyznaczenia udzielonego przez powiato-
wego lekarza weterynarii. Stale zmniejszaj¹ca siê liczba 
czynnych zawodowo lekarzy weterynarii, jak równie¿ 
niskie wynagrodzenia za czynności zlecone, powoduj¹ 
niejednokrotnie koniecznośæ wykonywania ich przez 
etatowych pracowników Inspekcji, co jeszcze bardziej 

generuje trudności i uniemo¿liwia terminow¹ realizacjê 
zadañ.

Szanowny Panie Wojewodo, w celu unikniêcia za-
gro¿enia wykonywania przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ 
ustawowych zadañ z zakresu ochrony zdrowia publicz-
nego przedstawiam aktualn¹ sytuacjê w dolnośl¹skiej 
Inspekcji Weterynaryjnej. 

Kieruj¹c siê trosk¹ i odpowiedzialności¹ za jej pra-
wid³owe dzia³anie, zwracam siê do Pana, jako organu 
bêd¹cego dysponentem czêści 85 bud¿etu pañstwa, 
o podjêcie stosownych dzia³añ w celu poprawy sytu-
acji finansowej Inspekcji zapewnianiaj¹cej jej sprawne 
funkcjonowanie. 

Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Zdzis³aw Król

Do wiadomości:
1. G³ówny Lekarz Weterynarii
2. Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
3. Sekcja Krajowa Pracowników Wet. NSZZ „Solidarnośæ”

Z życia

Uczelni

Posiedzenia Rady Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu

12.12.2017
Podjêto uchwa³y:
• w sprawie skierowania lek. wet. Anastasiyi Kopylovej 

na egzaminy w zwi¹zku z nostryfikacj¹ dyplomu leka-
rza weterynarii wydanego przez Sumski Narodowy 
Uniwersytet Rolniczy (Ukraina);

• w sprawie skierowania lek. wet. Marii Shumskiej na 
egzaminy w zwi¹zku z nostryfikacj¹ dyplomu lekarza 
weterynarii wydanego przez Lwowski Narodowy Uni-
wersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii 
im. S.Z.Grzyckiego (Ukraina);

• w sprawie skierowania lek. wet. Dmytro Bilousa na 
egzaminy w zwi¹zku z nostryfikacj¹ dyplomu lekarza 
weterynarii wydanego przez Bia³ocerkiewski Naro-
dowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina);

• w sprawie zatwierdzenia warunków zaliczania egza-
minów wskazanych przez Radê Wydzia³u w postê-
powaniu nostryfikacji dyplomu uczelni zagranicznej, 
wynikaj¹cych z ró¿nic w programie studiów, efektach 
kszta³cenia lub czasie trwania studiów;
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• w sprawie wszczêcia postêpowania o nadanie tytu³u 
profesora dr hab. Agnieszce Noszczyk-Nowak, za-
trudnionej na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Katedrze Chorób Wewnêtrznych z Klinik¹ Koni, 
Psów i Kotów oraz wyboru Komisji Wydzia³owej;

• w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie i dyscyplinie nauk weterynaryjnych dr 
Magdalenie Koziorowskiej-Gilun (Uniwersytet War-
miñsko-Mazurski w Olsztynie) na podstawie cyklu 
4 publikacji z lat 2013-2017 pod wspólnym tytu-
³em: „Charakterystyka systemów antyoksydacyjnych 
uk³adu rozrodczego samców ¿ubra (Bison bonasus, 
Linnaeus 1758), sarny (Capreolus capreolus) i jelenia 
szlachetnego (Cervus elaphus L)”;

• w sprawie nadania stopnia doktora nauk weteryna-
ryjnych lek. wet. Marcie Krawiec-Maj na podstawie 
rozprawy doktorskiej nt.: „Znaczenie ptaków wolno-
¿yj¹cych jako rezerwuaru drobnoustrojów z rodzaju 
Salmonella oraz Chlamydia”, wykonanej pod opiek¹ 
naukow¹ promotor prof. dr. hab. Aliny Wieliczko 
oraz promotora pomocniczego dr. Macieja Kucz-
kowskiego;

• w sprawie wszczêcia przewodu doktorskiego lek. wet. 
Anny Kuziemskiej-Raczyñskiej, zatwierdzenia tema-
tu i tytu³u pracy doktorskiej, wyboru promotora dr. 
hab. Alberta Czerskiego, wyboru Komisji doktorskiej 
i Komisji egzaminacyjnej;

• w sprawie wszczêcia przewodu doktorskiego lek. 
wet. Oldze Rodak, zatwierdzenia tematu i tytu³u 
pracy doktorskiej, wyboru promotora prof. dr. hab. 
Wojciecha Ni¿añskiego i promotor pomocniczej dr 
n.biol. Agnieszki Partyki, wyboru Komisji doktorskiej 
i Komisji egzaminacyjnej;

• w sprawie powo³ania komisji rekrutacyjnej do naboru 
na studia stacjonarne w jêzyku angielskim na kieru-
nek „weterynaria” w roku akad. 2018/2019;

• w sprawie uzupe³nienia sk³adu Wydzia³owej Komisji 
ds. klinicznych;

• w sprawie powo³ania Koordynatorów programu 
ERASMUS;

• w sprawie powo³ania Zespo³u ds. planów i rozk³adów 
zajêæ na kierunku „weterynaria”;

• w sprawie przyjêcia sprawozdania Wydzia³owej Ko-
misji ds. Zapewnienia Jakości Kszta³cenia za rok. 
akad. 2016/2017.

20.01.2018
Podjêto uchwa³y:
•  w sprawie zatrudnienia dr Izabeli Janus na stanowi-

sku adiunkta w Katedrze Patologii;
• w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie nagrody 

Prezesa Rady Ministrów dr Marcie P³onek;
• w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Tytu³u 

„Profesor Honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu” prof. dr. hab. Volodymyrowi Stybe-
lowi, rektorowi Lwowskiego Narodowego Uniwersy-
tetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. 
S.Z.Grzyckiego (Ukraina);

• w sprawie umorzenia postêpowania o nadanie tytu³u 
profesora dr. hab. Ireneuszowi Ca³kosiñskiemu;

• w sprawie wyboru 10 kandydatów na recenzentów 
w postêpowaniu o nadanie tytu³u profesora dr hab. 
Agnieszce Noszczyk-Nowak, zatrudnionej na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chorób 
Wewnêtrznych z Klinik¹ Koni, Psów i Kotów;

• w sprawie nadania stopnia doktora habilitowane-
go w dziedzinie i dyscyplinie nauk weterynaryjnych 
dr Kamili Gliñskiej-Suchockiej na podstawie cyklu 
4  ublikacji z lat 2015-2017 pod wspólnym tytu³em: 
„Zastosowanie nowoczesnych, nieinwazyjnych me-
tod w diagnostyce chorób w¹troby u zwierz¹t”;

• w sprawie nadania stopnia doktora habilitowane-
go w dziedzinie i dyscyplinie nauk weterynaryjnych 
dr Ma³gorzacie Pozor (University of Florida, Gaine-
sville, USA) na podstawie cyklu 6 publikacji z lat 
2004-2016 pod wspólnym tytu³em: „Badania nad 
wybranymi metodami diagnostyki oraz regulacji funk-
cji j¹der u ogierów”;

• w sprawie wyboru recenzentów rozprawy doktorskiej 
lek. wet. Magdaleny Brzozowskiej nt. Diagnostyka 
chorób jamy nosowej oraz zatok przynosowych 
u psów i kotów z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik obrazowania wykonanej pod opiek¹ promo-
tora dr. hab. Zdzis³awa Kie³bowicza, prof. nadzw.;

• w sprawie wszczêcia przewodu doktorskiego lek. wet. 
Barbary Szczepankiewicz, zatwierdzenia tematu i ty-
tu³u pracy doktorskiej, wyboru promotor prof. dr 
hab. Urszuli Pas³awskiej, wyboru Komisji doktorskiej 
i Komisji egzaminacyjnej;

• w sprawie zmian w Komisji doktorskiej i Komisji 
egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim lek. wet. 
Marty Gotowieckiej.

20.02.2018
Podjêto uchwa³y:
• w sprawie zatrudnienia dr Jolanty Bujok na stano-

wisku adiunkta w Katedrze Biostruktury i Fizjologii 
Zwierz¹t;

• w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie 
stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego dla wybitnych m³odych naukowców 
dr Ewie Wa³eckiej-Zacharskiej;

• w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Me-
dalu „Za zas³ugi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu” prof. dr. Antoniemu Gamocie, emeryto-
wanemu profesorowi Lwowskiego Narodowego Uni-
wersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii 
im. S.Z.Grzyckiego (Ukraina).

• w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Me-
dalu „Za zas³ugi dla UP we Wroc³awiu” Prof. dr. hab. 
Vasylowi Stefanykowi z Lwowskiego Narodowego 
Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotech-
nologii im. S.Z.Grzyckiego (Ukraina);

• w sprawie wszczêcia na podstawie wniosku lek. wet. 
Mykoly Chebanova procedury nostryfikacji dyplomu 
lekarza weterynarii wydanego przez £ugañski Naro-
dowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina) oraz wyboru 
komisji do oceny dokumentów nostryfikacyjnych;

• w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku 
o nostryfikacjê dyplomu lekarza wet.  wydanego przez 
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Grodzieñski Pañstwowy Uniwersytet Rolniczy (Bia³o-
ruś) dla Fiodora Po¿arskiego w zwi¹zku z nie z³o¿e-
niem przez wnioskodawcê dokumentów wskazanych 
przez Radê Wydzia³u;

• w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza wete-
rynarii wydanego przez Narodowy Uniwersytet Bio-
zasobów i Zasobów Naturalnych w Kijowie (Ukraina) 
dla Oleksija Melnyka w zwi¹zku z nie zaliczeniem 
przez wnioskodawcê egzaminu wskazanego przez 
Radê Wydzia³u;

• w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza wete-
rynarii wydanego przez Narodowy Uniwersytet Bio-
zasobów i Zasobów Naturalnych w Kijowie (Ukraina) 
dla Piotra Siwca w zwi¹zku z nie zaliczeniem przez 
wnioskodawcê egzaminu wskazanego przez Radê 
Wydzia³u;

• w sprawie skierowania na egzaminy lek. wet. Ko-
styantyna Samchenko w zwi¹zku z nostryfikacj¹ 
dyplomu, wydanego przez Po³tawsk¹ Pañstwow¹ 
Akademiê Rolnicz¹ (Ukraina);

• w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie i dyscyplinie nauk wet. dr. Marcinowi 
Jankowskiemu na podstawie cyklu 4 prac z lat 2015-
2017 pod wspólnym tytu³em: „Zastosowanie i ocena 
przydatności inwazyjnych i nieinwazyjnych metod 
wykrywania zaka¿enia drobnoustrojami z rodzaju He-
licobacter u psów z zapaleniem i wrzodami ¿o³¹dka”,

•  w sprawie wszczêcia przewodu doktorskiego lek. 
wet. Bart³omieja M.Jaśkowskiego, zatwierdzenia te-
matu i tytu³u pracy doktorskiej, wyboru promotora 
prof. dr. hab. Wojciecha Ni¿añskiego oraz promotor 
pomocniczej dr n.wet. Katarzyny Piotrowskiej -To-
mali, Instytut Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywności 
PAN w Olsztynie, wyboru Komisji doktorskiej i Ko-
misji egzaminacyjnej;

• w sprawie wszczêcia przewodu doktorskiego lek. 
wet. Sylwii Krakowiak, zatwierdzenia tematu i tytu³u 
pracy doktorskiej, wyboru promotora prof. dr. hab. 
Jacka Bani oraz promotor pomocniczej dr in¿. Ewy 
Wa³eckiej-Zacharskiej, wyboru Komisji doktorskiej 
i Komisji egzaminacyjnej;

• w sprawie wszczêcia przewodu doktorskiego lek. 
wet. Krzysztofa Chmielowca, zatwierdzenia tema-
tu i tytu³u pracy doktorskiej, wyboru promotora dr. 
hab. Marcina Tatary z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie oraz promotor pomocniczej dr n.wet. 
Iwony £uszczewskiej-Sierakowskiej z Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, wyboru Komisji doktorskiej 
i Komisji egzaminacyjnej;

• w sprawie zatwierdzeniu limitów przyjêæ na studia 
doktoranckie oraz na studia stacjonarne, niestacjo-
narne i studia English Division w roku akademickim 
2018/2019; 

• w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia 
w roku 2019/2020;

• w sprawie wyboru komisji rekrutacyjnych;
• w sprawie wyboru Pe³nomocnika dziekana ds. prak-

tyk klinicznych;
• w sprawie wszczêcia postêpowania o nadanie tytu³u 

„Profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wroc³awiu” dla prof. dr. hab. Volodymyra Stybe-
la, Rektora Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu 
Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Ste-
fana Grzyckiego oraz wyboru prof. dr. hab. Stanis³a-
wa Winiarczyka na recenzenta dorobku Kandydata 
(uchwa³a g³osowana kurend¹).
Rada Wydzia³u zosta³a poinformowana o tym, ¿e 

w dniu 29 stycznia 2018r. Prezydent Polskiej Rzeczy-
pospolitej Andrzej Duda podpisa³ decyzje o nadaniu 
tytu³ów profesorskich dr. hab. Zdzis³awowi Kie³bowi-
czowi oraz dr. hab. Rolandowi Kozdrowskiemu.

Na podstawie protoko³u z posiedzenia Rady Wy-
dzia³u:

mgr Bo¿ena Doszyñ

BADANIA MA£PY, OPERACJA LEMURA 
- NIETYPOWI PACJENCI WETERYNARII

W ostatnich dniach do klinik Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej UPWr trafili egzotyczni pacjenci - 
ma³pa z uszkodzeniami czaszki i lemur z niedow³a-
dem koñczyn, który przeszed³ udan¹ operacjê rdzenia 
krêgowego. 1 grudnia 2017r.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu 
zwierzêta egzotyczne by³y od wielu ju¿ lat jednym 
z wa¿nych tematów badañ naukowych, prowadzonych 
g³ównie w Katedrze Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków 
i Zwierz¹t Egzotycznych. Teraz, kiedy od przynajmniej 
dwóch dekad w Polsce panuje „moda” na trzymanie 
w domach ró¿nego rodzaju zwierz¹t egzotycznych, 
ta wiedza okazuje siê niezbêdna tak¿e w codziennej 
praktyce weterynaryjnej.

Przypadek lemura Juliana
8-letni Julian jest mieszkañcem ZOO Safari w Bory-

sewie. To tylko jeden z ogrodów zoologicznych, z któ-
rym wspó³pracuj¹ specjaliści z Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wroc³awiu - sta³ymi pacjentami wroc³awskiej 
weterynarii s¹ miêdzy innym hodowane w Borysewie 
bardzo rzadkie bia³e lwy.

Fot. Tomasz Lewandowski
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Kiedy wiêc opiekun tamtejszych zwierz¹t, dr £ukasz 
Rawicki zauwa¿y³, ¿e jeden z lemurów, Julian, przesta³ 
chodziæ i ma wyraźny niedow³ad koñczyn, natychmiast 
skontaktowa³ siê z dr. Marcinem Wrzoskiem, neuro-
logiem z Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UPWr. 

Julian najpierw przeszed³ badanie w jednej z trzech 
najnowocześniejszych w Europie pracowni rezonan-
su magnetycznego (uczelniane kliniki weterynaryjne 
dysponuj¹ sprzêtem jakiego mog¹ im pozazdrościæ 
inne szpitale, nie tylko te dla zwierz¹t), podczas któ-
rego okaza³o siê, ¿e lemurowi wypad³ dysk. Leczenie 
farmakologiczne nie przynios³o rezultatów, wiêc przy 
kolejnej wizycie przeprowadzone zosta³y dodatkowe 
specjalistyczne badania, m.in. elektromiografia, czyli 
badanie neurologiczne pozwalaj¹ce na wykrycie cho-
rób miêśni i nerwów. Później dr Wrzosek przeprowa-
dzi³ udan¹ operacjê rdzenia krêgowego, która powinna 
przywróciæ lemurowi sprawnośæ ³ap.

Ma³pi niemowlak uratowany
O dramatycznych zdarzeniach zwi¹zanych z trzy-

maniem w domach egzotycznych zwierz¹t najwiêcej 
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu wie 
zapewne dr Tomasz Piasecki, bo to do niego trafiaj¹ 
niemal ka¿dego dnia pe³zaj¹cy, skacz¹cy, fruwaj¹cy 
nietypowi pacjenci.

W ostatnimi czasie dr Piasecki mia³ na wizycie 
kontrolnej na przyk³ad ma³pie niemowlê. Kapucynka 
czubata, która do specjalistów z UPWr przyjecha³a 

z Ko³obrzegu, ma dopiero miesi¹c. Trzy tygodnie temu 
trafi³a do dr. Piaseckiego z uszkodzeniami p³atów czo-
³owych i skroniowych mózgu oraz po³amanymi kośæmi 
czaszki. Ugryz³a j¹ matka. - To siê zdarza, na skutek 
jakiegoś bodźca, na przyk³ad silnego stresu - wyjaśnia 
dr Piasecki.

Badania kontrolne (w tym szczegó³owe neurologicz-
ne wykonane przez dr. Wrzoska) wykaza³y, ¿e terapia 
prowadzona przez dr Piaseckiego przynios³a efekty. 
Kapucynka jest w dobrym stanie, zachowuje siê jak 
przysta³o na miesiêcznego niemowlaka, a za kolejny 
miesi¹c, podczas kolejnej wizyty kontrolnej lekarze 
sprawdz¹ badaniem rezonansowym, czy nie ma jakichś 
ukrytych powik³añ po odniesionych urazach.

jc
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

Akty i porady

prawne

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 
DOTYCZ¥CYCH WETERYNARII 

OPUBLIKOWANYCH W OKRESIE 
OD LIPCA 2017 DO GRUDNIA 2017

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniaj¹ce rozporz¹-
dzenie w sprawie środków podejmowanych w zwi¹zku 
z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru świñ (Dz.U. z 6 
lipca 2017 r., poz. 1332).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dokumentacji zwi¹zanej ze zwalczaniem 
chorób zakaźnych zwierz¹t (Dz.U. z 19 lipca 2017 r., 
poz. 1388).
USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierz¹t (Dz.U. z 9 sierpnia 2017 r., poz. 
1521).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpie-
czeñstwa i higieny pracy przy obs³udze zwierz¹t go-
spodarskich (Dz.U. z 5 września 2017 r., poz. 1692).

Fot. Tomasz Lewandowski

Fot. archiwum UPWr
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ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie wprowadzenia programu 
zwalczania wścieklizny (Dz.U. z 8 września 2017 r., 
poz. 1716).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa 
i tchawicy/otrêtu byd³a oraz wirusowej biegunki byd³a 
i choroby b³on śluzowych w wybranych stadach byd³a 
(Dz.U. z 8 września 2017 r., poz. 1722).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 15 września 2017 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie środków podejmowanych 
w zwi¹zku z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru świñ 
(Dz.U. z 26 września 2017 r., poz. 1779).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 22 września 2017 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie określenia obszarów objêtych 
nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi 
środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi 
w zwi¹zku z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru świñ, 
na których s¹ po³o¿one gospodarstwa rolne, w których 
s¹ utrzymywane świnie (Dz.U. z 27 września 2017 r., 
poz. 1792).
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwie-
rz¹t (Dz.U. z 4 października 2017 r., poz. 1840).
USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierz¹t 
(Dz.U. z 6 października 2017 r., poz. 1855).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie określenia obszarów objêtych 
nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi 
środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi 
w zwi¹zku z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru świñ, 
na których s¹ po³o¿one gospodarstwa rolne, w których 
s¹ utrzymywane świnie (Dz.U. z 10 listopada2017 r., 
poz.2088).
USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji ho-
dowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich (Dz.U. z 20 
listopada 2017 r., poz.1132).
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceu-
tyczne (Dz.U. z 30 listopada 2017 r., poz. poz. 2211).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego 
programu zwalczania niektórych serotypów Salmo-
nella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” 
na 2017 r. (Dz.U. z 1 grudnia 2017 r., poz. 2227).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniaj¹ce rozpo-
rz¹dzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane 
nieutrzymywanie świñ w gospodarstwie (Dz.U. z 15 
grudnia 2017 r., poz. 2353).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniaj¹ce roz-

porz¹dzenie w sprawie wykazu przejśæ granicznych, 
na których mo¿e byæ dokonywana kontrola graniczna 
pasz i pasz leczniczych (Dz.U. z 20 grudnia 2017 r., 
poz. 2382).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniaj¹ce rozpo-
rz¹dzenie w sprawie terytorialnego zakresu dzia³ania 
oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy wete-
rynarii (Dz.U. z 21 grudnia 2017 r., poz.2392).

J.Borowiec

dr Piotr Rodziewicz
Adwokat

KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH 
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Z PERSPEKTYWY PODMIOTÓW 
PROWADZ¥CYCH ZAK£ADY LECZNICZE 

DLA ZWIERZ¥T

I
Zagadnienia wstêpne

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (dalej jako „u.o.d.o.”) bêdzie stoso-
wana w odniesieniu do osób fizycznych, osób praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych 
osobowości prawnej prowadz¹cych zak³ad lecznicy 
dla zwierz¹t. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2 pkt 2) 
u.o.d.o., u.o.d.o. stosuje siê do osób fizycznych i osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebêd¹cych 
osobami prawnymi, je¿eli przetwarzaj¹ dane osobowe 
w zwi¹zku z dzia³alności¹ zarobkow¹, zawodow¹ lub dla 
realizacji celów statutowych, które maj¹ siedzibê albo 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, albo w pañstwie trzecim, o ile przetwarzaj¹ 
dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicz-
nych znajduj¹cych siê na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. W art. 7 pkt 2) u.o.d.o. wskazano, ¿e przez 
przetwarzanie danych rozumie siê jakiekolwiek ope-
racje wykonywane na danych osobowych, takie jak 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywa-
nie, zmienianie, udostêpnianie i usuwanie, a zw³aszcza 
te, które wykonuje siê w systemach informatycznych. 

Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y wskazaæ, ¿e 
zgodnie z przepisem art. 28 ust.1 ustawy z dnia 18 
grudnia 2003 r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t 
(dalej zwana „u.z.l.z.”) zak³ad leczniczy dla zwierz¹t 
prowadzi dokumentacjê świadczonych us³ug wetery-
naryjnych określon¹ odrêbnymi przepisami oraz za-
pewnia jej ochronê i poufnośæ. Odrêbnym przepisem, 
o którym mowa w cytowanym przepisie u.z.l.z., jest 
przepis art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierz¹t (dalej zwana „u.o.z.z.”), w myśl 
którego lekarze weterynarii s¹ obowi¹zani do prowa-
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dzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wyko-
nywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz 
stosowanych produktów leczniczych i pasz leczniczych. 
Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e zakres i sposób prowadze-
nia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji 
leczenia zwierz¹t zosta³ określony w drodze aktu wy-
konawczego, wydanego na podstawie przepisu art. 53 
ust. 4 u.o.z.z., którym jest Rozporz¹dzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. 
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumenta-
cji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierz¹t 
oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji. Zgodnie z §7 
pkt 5) wskazanego rozporz¹dzenia, ksi¹¿ka leczenia 
zwierz¹t zawiera imiê, nazwisko i adres albo nazwê, 
siedzibê i adres posiadacza zwierzêcia. Tym samym, 
dokumentacja lekarsko-weterynaryjna, któr¹ jest zobo-
wi¹zany prowadziæ i przechowywaæ zak³ad leczniczy dla 
zwierz¹t zawiera dane osobowe posiadacza zwierzêcia. 
Zgodnie natomiast z art. 7 pkt1) ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej 
jako „u.o.d.o.”), przez zbiór danych rozumie siê ka¿-
dy posiadaj¹cy strukturê zestaw danych o charakterze 
osobowym, dostêpnych wed³ug określonych kryteriów, 
niezale¿nie od tego, czy zestaw ten jest rozproszo-
ny lub podzielony funkcjonalnie. Maj¹c powy¿sze na 
uwadze, dokumentacja lekarsko-weterynaryjna w czê-
ści zawieraj¹cej dane osobowe posiadacza zwierzêcia 
stanowi element zbioru danych osobowych. Ponadto 
zbiory danych zazwyczaj s¹ tworzone w ramach dzia-
³alności zak³adu leczniczego dla zwierz¹t na potrzeby 
wystawienia klientom zak³adu leczniczego dla zwierz¹t 
faktur VAT dokumentuj¹cych świadczone us³ugi we-
terynaryjne, z uwagi na obowi¹zuj¹ce przepisy prawa 
podatkowego. Podkreśliæ równie¿ nale¿y, ¿e podmiot 
prowadz¹cy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t przetwarza 
dane swych pracowników i wspó³pracowników (pro-
wadzi akta osobowe pracowników). 

Innymi zbiorami danych jakie mo¿e gromadziæ za-
k³ad leczniczy dla zwierz¹t jest zbiór dotycz¹cy posia-
daczy zwierz¹t dla których zosta³ wystawiony paszport. 
Zgodnie z art. 24 ea ust.1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych lekarz weterynarii gromadzi i prze-
kazuje okrêgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej nastê-
puj¹ce dane osobowe posiadacza zwierzêcia, któremu 
zosta³ wystawiony paszport: imiê i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, adres, numer telefonu oraz adres poczty 
elektronicznej. Podobnie w ramach zak³adu leczniczego 
dla zwierz¹t s¹ przetwarzane dane osobowe groma-
dzone w rejestrze posiadaczy psów zaszczepionych 
przeciwko wściekliźnie. Zgodnie bowiem z za³¹czni-
kiem nr1 do Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru 
i szczegó³owego sposobu prowadzenia rejestru psów 
zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru 
zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliź-
nie, w rejestrze gromadzi siê dane o imieniu, nazwisku 
i miejscu zamieszkania posiadacza psa. 

Dokonuj¹c cz¹stkowego podsumowania nale¿y 
wskazaæ, ¿e w ramach dzia³alności zak³adu leczniczego 

dla zwierz¹t s¹ przetwarzane dane osobowe tworz¹ce 
zbiory danych. Oznacza to, ¿e podmiot prowadz¹cy 
zak³ad leczniczy dla zwierz¹t jest administratorem da-
nych w rozumieniu art. 7 pkt 4) u.o.d.o. W zwi¹zku 
z powy¿szym, na wskazanym podmiocie spoczywa 
szereg obowi¹zków wynikaj¹cych m.in. z art. 26 
u.o.d.o., art. 36 u.o.d.o. i wielu innych. 

II 
Obowi¹zek rejestracji zbioru danych

Jednym z obowi¹zków administratora danych jest 
wynikaj¹cy z przepisu art. 40 u.o.d.o. obowi¹zek re-
jestracji zbioru danych. W myśl wskazanego przepisu 
administrator danych jest obowi¹zany zg³osiæ zbiór 
danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 
Ochrony Danych Osobowych, z zastrze¿eniem art. 43 
u.o.d.o., który zawiera katalog zbiorów danych zwol-
nionych z obowi¹zku rejestracji. Udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, czy konkretny podmiot prowadz¹cy zak³ad 
leczniczy dla zwierz¹t jest zobowi¹zany do rejestracji 
zbioru danych wymaga ustalenia, czy przetwarza on 
zbiór danych i jakiego rodzaju jest to zbiór. Odnosz¹c 
siê do prowadzonych wy¿ej rozwa¿añ w zakresie rodza-
jów zbiorów danych, jakie zazwyczaj s¹ przetwarzane 
przez zak³ad leczniczy dla zwierz¹t, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e 
mo¿e byæ to zbiór danych posiadaczy zwierz¹t zawarty 
w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, zbiór danych 
kontrahentów na potrzeby wystawienia faktury VAT, 
zbiór danych pracowników i wspó³pracowników zak³a-
du leczniczego dla zwierz¹t, zbiór danych w ramach 
rejestru psów, które zosta³y zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie oraz zbiór danych posiadaczy zwierz¹t dla 
których zosta³ wystawiony paszport. Odnosz¹c powy¿-
sze do przepisu art. 43 u.o.d.o. nale¿y zauwa¿yæ, ¿e 
w myśl pkt 4) wskazanego przepisu administratorzy 
danych s¹ zwolnieni z obowi¹zku rejestracji danych 
przetwarzanych w zwi¹zku z zatrudnieniem u nich, 
świadczeniem im us³ug na podstawie umów cywilno-
prawnych, a tak¿e dotycz¹cych osób u nich zrzeszo-
nych lub ucz¹cych siê, a tak¿e zgodnie z pkt 8) danych 
przetwarzanych wy³¹cznie w celu wystawienia faktury, 
rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finan-
sowej. Wobec tego, w zakresie wskazanych zbiorów 
danych na zak³adzie leczniczym dla zwierz¹t nie bêdzie 
spoczywa³ obowi¹zek rejestracji (meldunkowy) zbioru 
danych. W¹tpliwości budzi natomiast kwestia zbioru 
danych zawartych w dokumentacji lekarsko-weteryna-
ryjnej, zbioru danych zawartych w rejestrze psów za-
szczepionych przeciwko wściekliźnie oraz zbiór danych 
posiadaczy zwierz¹t dla których zosta³y wystawione 
paszporty. Zgodnie bowiem z art. 43 pkt 5) u.o.d.o. 
z obowi¹zku rejestracji zwolnieni s¹ administratorzy 
danych dotycz¹cych osób korzystaj¹cych z ich us³ug 
medycznych, obs³ugi notarialnej, adwokackiej, radcy 
prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatko-
wego lub bieg³ego rewidenta. W ramach wskazanego 
przepisu nie wskazano na dane osób korzystaj¹cych 
z us³ug weterynaryjnych, tym samym nale¿y przyj¹æ, ¿e 
jeśli podmiot prowadz¹cy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t 
dysponuje zbiorem danych osób korzystaj¹cych z us³ug 
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weterynaryjnych, np. dane zawarte w dokumentacji 
lekarsko-weterynaryjnej, dane posiadaczy psów za-
szczepionych przeciwko wściekliźnie, dane posiadaczy 
zwierz¹t dla których zosta³ wystawiony paszport, to 
jest on zobowi¹zany do zg³oszenia go do rejestracji 
Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Na-
le¿y jednak zastrzec, ¿e dotyczy to sytuacji, w której 
dane przetwarzane s¹ w zbiorach, które s¹ prowadzone 
z wykorzystaniem systemów informatycznych. Jeśli 
natomiast dane s¹ przetwarzane w zbiorze, który nie 
jest prowadzony z wykorzystaniem systemów infor-
matycznych, to brak jest obowi¹zku rejestracji takiego 
zbioru, co wynika z art. 43 pkt 12) u.o.d.o.

 Na koniec nale¿y wskazaæ, ¿e ka¿dy podmiot 
prowadz¹cy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t powinien 
przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê, czy i jakie zbiory 
danych przetwarza oraz poczyniæ kroki zmierzaj¹ce do 
rejestracji zbiorów danych w zakresie, których istnieje 
taki obowi¹zek. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e zgodnie 
z przepisem art. 53 u.o.d.o. za niezg³oszenie do re-
jestracji zbioru danych grozi odpowiedzialnośæ karna. 

III 
Czy zak³ad leczniczy mo¿e domagaæ siê okazania 

dokumentu to¿samości posiadacza zwierzêcia
Szereg przepisów przewiduje uprawnienie do ¿¹da-

nia okazania dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samośæ 
lub określone dane osobowe. Tytu³em przyk³adu mo¿na 
wskazaæ, na przepis art. 59b ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o us³ugach p³atniczych, w myśl którego przy 
dokonywaniu p³atności z u¿yciem karty p³atniczej iden-
tyfikuj¹cej osobê upowa¿nion¹ do jej u¿ywania, osoba 
korzystaj¹ca z tej karty jest obowi¹zana do okazania 
akceptantowi, na jego ¿¹danie, dokumentu potwier-
dzaj¹cego jej to¿samośæ. Innym przyk³adem mo¿e byæ 
przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia³aniu 
alkoholizmowi, zgodnie z którym, w przypadku w¹t-
pliwości, co do pe³noletniości nabywcy sprzedaj¹cy 
lub podaj¹cy napoje alkoholowe uprawniony jest do 
¿¹dania okazania dokumentu stwierdzaj¹cego wiek 
nabywcy. Brak jest jednak ogólnego przepisu, który 
upowa¿nia³by podmiot sprzedaj¹cy określone towary 
lub świadcz¹cy określone us³ugi do ¿¹dania okazania 
dokumentu to¿samości. 

 Niemniej jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e us³uga we-
terynaryjna jest świadczona posiadaczowi zwierzêcia 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi 
rodzaj umowy o świadczenie us³ug, do której na pod-
stawie przepisu art. 750 k.c. bêd¹ mia³y odpowiednie 
zastosowanie przepisy o umowie zlecenia. Jednym 
z przejawów zasady swobody umów wyra¿onej w art. 
3531 k.c. jest mo¿liwośæ swobodnego wyboru kon-
trahenta, z którym zostanie zawarta umowa. Innymi 
s³owy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t mo¿e zdecydowaæ, 
czy bêdzie świadczy³ lub te¿ nie us³ugi weterynaryjne 
na rzecz określonego kontrahenta. Umowa o świad-
czenie us³ug weterynaryjnych zazwyczaj jest zawierana 
przez zak³ad leczniczy dla zwierz¹t w formie ustnej 
lub per facta concludentia. Podmiot prowadz¹cy 

zak³ad leczniczy dla zwierz¹t mo¿e jednak uzale¿niæ 
przyst¹pienie do świadczenia us³ug weterynaryjnych 
(zawarcie umowy) od podania danych osobowych przez 
posiadacza zwierzêcia, które pozwol¹ na wykonanie 
zawartej umowy, czyli ewentualne dochodzenie nale¿-
ności z tytu³u wynagrodzenia za świadczone us³ugi od 
posiadacza zwierzêcia. Ponadto zak³ad leczniczy dla 
zwierz¹t mo¿e uzale¿niæ przyst¹pienie do świadczenia 
us³ug od okazania dokumentu potwierdzaj¹cego dane 
podane przez posiadacza zwierzêcia. Oczywiście pod-
miotowi prowadz¹cemu zak³ad leczniczy dla zwierz¹t 
nie wolno kserowaæ lub skanowaæ dokumentu to¿-
samości. W istocie posiadacz zwierzêcia bêdzie mia³ 
wybór, mianowicie mo¿e skorzystaæ z us³ug zak³adu 
leczniczego dla zwierz¹t po dobrowolnym podaniu 
swoich danych umo¿liwiaj¹cych wystawienie rachunku 
lub faktury VAT i dobrowolnym okazaniu dokumentu 
je potwierdzaj¹cego lub nie podaæ wskazanych da-
nych i nie okazaæ dokumentu potwierdzaj¹cego podane 
dane, co spowoduje, ¿e zak³ad leczniczy dla zwierz¹t 
nie zawrze z nim umowy o świadczenie us³ug wete-
rynaryjnych. Ponadto, jak wskazano wy¿ej, podanie 
prawid³owych danych posiadacza zwierzêcia jest ko-
nieczne w celu poprawnego sporz¹dzenia przez lekarza 
weterynarii dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, co 
tym bardziej uzasadnia mo¿liwośæ uzale¿nienie zawar-
cia umowy o świadczenie us³ug weterynaryjnych od 
podania niezbêdnych danych posiadacza zwierzêcia. 
Podsumowuj¹c, brak jest szczególnego uregulowania 
upowa¿niaj¹cego zak³ad leczniczy dla zwierz¹t do ¿¹-
dania okazania dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samośæ 
posiadacza zwierzêcia. Niemniej jednak, w przypadku, 
gdy posiadacz nie chce dobrowolnie okazaæ dokumen-
tu to¿samości w celu zweryfikowania podanych przez 
niego danych koniecznych na potrzeby świadczenia 
us³ug weterynaryjnej zak³ad leczniczy dla zwierz¹t mo¿e 
odmówiæ zawarcia umowy o świadczenie us³ug wet. 

IV 
Czy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t mo¿e przetwa-

rzaæ nr PESEL posiadacza zwierzêcia
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 3) u.o.d.o. admini-

strator danych przetwarzaj¹cy dane powinien do³o-
¿yæ szczególnej staranności w celu ochrony interesów 
osób, których dane dotycz¹, a w szczególności jest 
obowi¹zany zapewniæ, aby dane te by³y merytorycznie 
poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich 
s¹ przetwarzane. Zak³ad leczniczy dla zwierz¹t zazwy-
czaj przetwarza dane osobowe klientów w celu świad-
czenia us³ug weterynaryjnych, tym samym podstaw¹ 
przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3) u.o.d.o., 
zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych 
jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji 
umowy, gdy osoba, której dane dotycz¹, jest jej stron¹ 
lub gdy jest to niezbêdne do podjêcia dzia³añ przed 
zawarciem umowy na ¿¹danie osoby, której dane do-
tycz¹. Ponadto podstaw¹ do przetwarzania nr PESEL 
przez zak³ad leczniczy dla zwierz¹t jest równie¿ art. 23 
ust. 1 pkt 5) u.o.d.o., zgodnie z którym przetwarzanie 
danych jest dopuszczalne, jeśli jest to niezbêdne dla 
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wype³nienia prawnie usprawiedliwionych celów realizo-
wanych przez administratorów danych albo odbiorców 
danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności 
osoby, której dane dotycz¹. Za prawnie usprawiedli-
wiony cel, uwa¿a siê natomiast dochodzenie rosz-
czeñ z tytu³u prowadzonej dzia³alności gospodarczej. 
W zwi¹zku z powy¿szym, w zakresie przetwarzania nr 
PESEL przez zak³ady lecznicze dla zwierz¹t pojawia siê 
pytanie, czy jest to adekwatne z punktu widzenia celu 
dla jakiego dane osobowe klientów s¹ gromadzone. 
W zwi¹zku wskazanymi wy¿ej celami w jakich dane s¹ 
gromadzone w ramach dzia³alności zak³adu leczniczego 
dla zwierz¹t oraz brzmienia przepisów kodeksu po-
stêpowania cywilnego, które przewiduj¹ koniecznośæ 
wskazania w pozwie zmierzaj¹cym do dochodzenia 
roszczeñ nr PESEL, wydaje siê, ¿e adekwatnym jest 
gromadzenie i przetwarzanie tej danej osobowej przez 
zak³ad leczniczy dla zwierz¹t, na wypadek gdyby klient 
nie uiści³ nale¿nego wynagrodzenia za świadczone 
us³ugi weterynaryjne (nie wykona³ zawartej umowy). 
Zauwa¿my, ¿e zgodnie z art. 50532 §2 pkt 1) k.p.c. 
pozew powinien zawieraæ równie¿ numer PESEL lub 
NIP pozwanego bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, je¿eli jest on 
obowi¹zany do jego posiadania lub posiada go nie ma-
j¹c takiego obowi¹zku. W zwi¹zku z powy¿szym, jeśli 
zak³ad leczniczy dla zwierz¹t nie bêdzie przetwarza³ nr 
PESEL swoich kontrahentów, to utrudnione mo¿e byæ 
dochodzenie przez zak³ady lecznicze roszczeñ o zap³atê 
wynagrodzenia wynikaj¹cych z umów o świadczenie 
us³ug weterynaryjnych. Dlatego te¿ nale¿y przyj¹æ, ¿e 
przetwarzanie przez zak³ad leczniczy dla zwierz¹t nr PE-
SEL posiadaczy zwierz¹t jest uzasadnione i adekwatne 
z punktu widzenia celu w jakim dane te s¹ przetwarza-
ne, a mianowicie świadczenia us³ug weterynaryjnych 
oraz wype³nienia prawnie usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez administratora danych. 

V
Czy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t zobowi¹zany 

jest do uzyskania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych posiadaczy zwierz¹t

O zgodnym z prawem przetwarzania danych osobo-
wych mo¿emy mówiæ, gdy jest spe³niony, co najmniej 
jeden z piêciu warunków przetwarzania danych okre-
ślonych w art. 23 ust.1 u.o.d.o. Wobec powy¿szego, 
jeśli zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 3) u.o.d.o., wykorzy-
stywanie danych osobowych uzasadnia koniecznośæ 
realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotycz¹ jest 
jej stron¹, lub gdy jest to konieczne do podjêcia ko-
niecznych dzia³añ przed zawarciem takiej umowy, to 
dodatkowe ¿¹danie zgody na przetwarzanie danych 
w celu realizacji umowy, jest zbêdne. Jeśli zak³ad 
leczniczy dla zwierz¹t gromadzi dane swojego klienta 
(posiadacza zwierzêcia) i ma zamiar wykorzystywaæ je 
jedynie do celu realizacji umowy (świadczenia us³ug 
weterynaryjnych), któr¹ z nim zawiera, to nie powinien 
zwracaæ siê o zgodê na przetwarzanie danych. Jeśli 
natomiast zak³ad leczniczy dla zwierz¹t zamierza wy-
korzystaæ dane swoich klientów (posiadaczy zwierz¹t) 
w innym celu ni¿ do realizacji lub wykonania zawartej 

umowy, nie spe³niaj¹c przy tym ¿adnego z warunków 
przetwarzania danych określonych w art. 23 ust.1 pkt 
2-5) u.o.do., to dopiero wówczas powinien uzyskaæ 
zgodê osoby, której dane maj¹ byæ przetwarzane. Na-
le¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e w przypadku zak³adu leczni-
czego dla zwierz¹t mo¿e istnieæ jeszcze inna przes³anka 
przetwarzania danych osobowych, ani¿eli wskazana 
w art. 23 ust.1 pkt 3) u.o.d.o. Zauwa¿my bowiem, 
¿e przepisy szczególne nak³adaj¹ na zak³ady lecznicze 
obowi¹zek zamieszczenia w dokumentacji lekarsko-
-weterynaryjnej, czy te¿ rejestrze psów zaszczepionych 
przeciwko wściekliźnie danych posiadaczy zwierz¹t, 
tym samym podstaw¹ przetwarzania tych danych mo¿e 
byæ równie¿ przepis art. 23 ust.1 pkt 2) u.o.d.o., zgod-
nie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne, 
gdy jest to niezbêdne dla zrealizowania uprawnienia lub 
spe³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa. 

Maj¹c powy¿sze na uwadze, gromadzenie danych 
osobowych posiadaczy zwierz¹t na potrzeby świadcze-
nia us³ug weterynaryjnych nie wymaga ich pisemnej 
zgody, poniewa¿ podstawa do przetwarzania danych 
osobowych wynika, w tym przypadku, bezpośrednio 
z przepisów u.o.d.o.

VI 
Czy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t mo¿e udostêp-
niæ dane osobowe klienta firmie windykacyjnej 
lub profesjonalnemu pe³nomocnikowi w celu 

dochodzenia swoich nale¿ności
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5) u.o.d.o. przetwa-

rzanie danych osobowych, w tym ich udostêpnianie, 
jest dopuszczalne, jeśli jest niezbêdne dla wype³nienia 
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 
przez administratorów danych albo odbiorców danych, 
a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, 
której dane dotycz¹. W myśl natomiast art. 23 ust. 
4 pkt 2) u.o.d.o., za prawnie usprawiedliwiony cel 
uwa¿a siê dochodzenie roszczeñ z tytu³u prowadzonej 
przez administratora danych dzia³alności gospodarczej, 
przetwarzanie danych w takim przypadku jest prawnie 
dopuszczalne. Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e admini-
strator danych mo¿e powierzyæ przetwarzanie danych 
osobowych podmiotowi trzeciemu, w tym zajmuj¹ce-
mu siê windykacj¹ wierzytelności, w drodze umowy 
zawartej na piśmie na podstawie art. 31 u.o.d.o. Ko-
niecznymi elementami tej umowy jest określenie celu, 
w jakim podmiot, któremu powierzono przetwarzanie 
danych mo¿e je przetwarzaæ oraz zakresu powierzo-
nych do przetwarzania danych. Podmiot ten mo¿e 
bowiem przetwarzaæ dane wy³¹cznie w zakresie i celu 
przewidzianym w umowie. Powierzenie przetwarzania 
danych na podstawie umowy, o której stanowi art. 31 
u.o.d.o., w określonym w niej celu, jest dzia³aniem 
prawnie dopuszczalnym i nie stanowi nieuprawnionego 
udostêpnienia danych przez ich administratora innemu 
podmiotowi - tak zob. Decyzja Generalnego Inspek-
tora Ochrony Danych Osobowych z dnia 14 września 
2010 r., znak DOLiS/DEC-1103/10. 

Nale¿y wskazaæ, ¿e udostêpnienie danych osobo-
wych ustanowionemu pe³nomocnikowi, na podstawie 
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art. 95 k.c. oraz art. 86 k.p.c., w celu realizacji przez 
niego wynikaj¹cego z pe³nomocnictwa upowa¿nienia 
nie narusza przepisów u.o.d.o. Dzia³anie takie znajduje 
bowiem podstawê prawn¹ w przes³ance przetwarzania 
danych osobowych wskazanej w art. 23 ust.1 pkt 5) 
u.o.d.o., w myśl którego przetwarzanie danych oso-
bowych, w tym ich udostêpnianie, jest dopuszczalne, 
jeśli jest niezbêdne dla wype³nienia prawnie usprawie-
dliwionych celów realizowanych przez administratorów 
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie 
narusza praw i wolności osoby, której dane dotycz¹. Za 
prawnie uzasadniony cel, jak wskazano wy¿ej, uwa¿a 
siê dochodzenie roszczeñ z tytu³u prowadzonej przez 
administratora danych dzia³alności gospodarczej. Nale-
¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e istota pe³nomocnictwa spro-
wadza siê do upowa¿nienia przez mocodawcê w drodze 
jednostronnej czynności prawnej, określonej osoby 
do dokonania w imieniu i na rzecz mocodawcy czyn-
ności prawnej z osob¹ trzeci¹ w zakresie udzielonego 
upowa¿nienia. Natomiast istot¹ pe³nomocnictwa pro-
cesowego jest upowa¿nienie określonej osoby do doko-
nania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodaw-
cy czynności procesowych. W przypadku udzielenia 
pe³nomocnictwa profesjonalnemu pe³nomocnikowi, 
zak³ad leczniczy dla zwierz¹t udostêpnia dane osobowe 
swojego kontrahenta w celu dochodzenia na drodze 
s¹dowej przys³uguj¹cych mu roszczeñ, czyli realizacji 
przys³uguj¹cych mu uprawnieñ. 

Reasumuj¹c, zarówno powierzenie danych firmie 
windykacyjnej w drodze umowy, o której mowa w art. 
31 u.o.d.o., jak i przekazanie danych osobowych pro-
fesjonalnemu pe³nomocnikowi w celu dochodzenia 
przez niego roszczeñ przed s¹dem (realizacji uprawnieñ 
i prawnie usprawiedliwionych celów przez administra-
tora danych) stanowi zgodne z prawem udostêpnienie 
danych osobowych. 

INFORMACJA DOTYCZ¥CA ZMIANY 
PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem 25.05.2018 r. rozpoczyna siê stosowanie 

przepisów Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie 
danych) - dalej jako: „RODO”. RODO wprowadza 
nowe zasady zwi¹zane z ochron¹ danych osobowych. 
Przepisy RODO s¹ istotne zarówno z punktu widzenia 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (dalej jako: 
„DIL-Wet.”), jak i lekarzy weterynarii prowadz¹cych 
zak³ady lecznicze dla zwierz¹t.

Zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO, „dane osobowe” 
oznaczaj¹ informacje o zidentyfikowanej lub mo¿liwej 

do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której 
dane dotycz¹”); mo¿liwa do zidentyfikowania osoba 
fizyczna to osoba, któr¹ mo¿na bezpośrednio lub po-
średnio zidentyfikowaæ, w szczególności na podstawie 
identyfikatora takiego jak imiê i nazwisko, numer iden-
tyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy 
lub jeden b¹dź kilka szczególnych czynników określa-
j¹cych fizyczn¹, fizjologiczn¹, genetyczn¹, psychicz-
n¹, ekonomiczn¹, kulturow¹ lub spo³eczn¹ to¿samośæ 
osoby fizycznej.

Danymi osobowymi, które s¹ przetwarzane przez 
DIL-Wet. s¹ m.in. dane dotycz¹ce cz³onków DIL-Wet., 
dane o uiszczanych przez nich sk³adkach, a tak¿e dane 
dotycz¹ce rejestru paszportowego, rejestru zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e 
w ka¿dym z wskazanych rejestrów DIL-Wet. przetwa-
rza dane mo¿liwych do zidentyfikowania osób fizycz-
nych. Jeśli chodzi o lekarzy weterynarii prowadz¹cych 
zak³ady lecznicze dla zwierz¹t, to w ramach dzia³alności 
zak³adów przetwarzaj¹ oni ró¿ne kategorie danych na 
potrzeby ró¿nych celów. Tytu³em przyk³adu mo¿na 
wskazaæ, na dane osobowe posiadaczy zwierz¹t prze-
twarzane w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, 
dane pracowników zatrudnionych w ramach zak³a-
dów leczniczych dla zwierz¹t, dane kontrahentów na 
potrzeby wystawienia faktur VAT lub rachunków itp.

RODO likwiduje obowi¹zek rejestracji zbiorów da-
nych, natomiast podstawowe zasady w zakresie prze-
twarzania danych osobowych zosta³y uregulowane 
w art. 5 RODO. Zgodnie ze wskazanym przepisem 
dane osobowe powinny byæ przetwarzane zgodnie 
z prawem (tj. w oparciu o jedn¹ z podstaw wynikaj¹-
cych z art. 6 RODO), w sposób rzetelny i przejrzysty, 
dane osobowe powinny byæ przetwarzane w celu dla 
którego zosta³y zebrane, zgodnie z zasad¹ minima-
lizacji danych, polegaj¹c¹ na zakazie przetwarzania 
danych ponad potrzebê wynikaj¹ca z danego celu prze-
twarzania. Administrator danych powinien zapewniæ 
prawid³owośæ ich przetwarzania, ograniczyæ do nie-
zbêdnego minimum czas ich przetwarzania, zapewniæ 
ich integralnośæ oraz poufnośæ. Na podmiocie, który 
pozyskuje dane osobowe do przetwarzania ci¹¿y rów-
nie¿ szereg obowi¹zków informacyjnych wynikaj¹cych 
z art. 13 i art. 14 RODO. Ponadto administrator da-
nych powinien zapewniæ osobie której dane dotycz¹ 
mo¿liwośæ realizacji jej praw wynikaj¹cych z przepisów 
ROOD, jak chocia¿by prawa do bycia zapomnianym.

W zwi¹zku rozpoczêciem stosowania RODO zasad-
nym jest przeprowadzenie przez wszystkie podmioty 
przetwarzaj¹ce dane osobowe audytu, który pozwoli 
określiæ, czy dany podmiot przetwarza dane osobo-
we zgodnie z przepisami RODO. Pozwoli to unikn¹æ 
ewentualnych sankcji prawnych za niezgodne z przepi-
sami RODO przetwarzanie danych osobowych.

Za nieprzestrzeganie przepisów RODO gro¿¹ wy-
sokie kary administracyjne o charakterze finanso-
wym. Zgodnie z przepisami RODO za naruszenie 
przepisów mo¿e zostaæ na³o¿ona kara pieniê¿na 
w wysokości do 10.000.000 EUR, a w przypadku 
przedsiêbiorstwa - w wysokości do 2% jego ca³ko-
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witego rocznego światowego obrotu z poprzedniego 
roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota 
wy¿sza.

dr Piotr Rodziewicz
Adwokat

dr Piotr Rodziewicz
Adwokat

REKLAMA 
US£UG WETERYNARYJNYCH

I 
Zakres dopuszczlanej informacji o zak³adach 

leczniczych dla zwierz¹t
Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 

grudnia 2003 r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t 
(Dz.U. 2004 Nr 11, poz. 95 z zm.), zak³ad leczniczy 
dla zwierz¹t mo¿e podawaæ do wiadomości publicz-
nej informacje o zakresie i rodzajach świadczonych 
us³ug weterynaryjnych, godzinach otwarcia zak³adu 
leczniczego dla zwierz¹t oraz adresie zak³adu leczni-
czego dla zwierz¹t. Forma i treśæ tych informacji nie 
mog¹ nosiæ cech reklamy. W ramach wskazanej wy¿ej 
ustawy, w przepisie art. 29 ust. 2 zlz zosta³o zawarte 
upowa¿nienie dla Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej do określenia zasad podawania do publicznej 
wiadomości informacji, o których mowa w przepisie 
art. 29 ust. 1 zlz. W wykonaniu wskazanego upowa¿-
nienia zosta³a przyjête uchwa³a nr 116/2008/IV Kra-
jowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 
2008 r. w sprawie szczegó³owych zasad podawania do 
publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodza-
jach świadczonych us³ug weterynaryjnych, godzinach 
otwarcia oraz adresie zak³adu leczniczego dla zwierz¹t. 
W myśl powy¿szej uchwa³y, informacja publiczna mo¿e 
zawieraæ nastêpuj¹ce dane:

1. rodzaj zak³adu zgodnie z wpisem do ewidencji 
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t;

2. nazwê zak³adu;
3. adres siedziby zak³adu;
4. adres e-mail;
5. nazwê w³asnej strony internetowej www;
6. numery telefonów;
7. godziny przyjêæ;
8. określenie zakresu świadczenia us³ug w stosunku 

do niektórych gatunków zwierz¹t, uk³adów, na-
rz¹dów lub ich rodzaju;

9.  nazwiska lekarzy weterynarii wykonuj¹cych us³ugi 
z ewentualnym podaniem:
a. stopnia lub tytu³u naukowego w dziedzinie nauk 

weterynaryjnych;
b. tytu³u posiadanej specjalizacji. Tytu³ specjalizacji 

powinien byæ zgodny z nazw¹ określon¹ w roz-
porz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
¯ywnościowej z 28 listopada 1994 r. w sprawie 

trybu i szczegó³owych zasad uzyskiwania tytu³u 
specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz.U. Nr 
131, poz. 667, z zm.),

c. innych kwalifikacji po uzgodnieniu z w³aściw¹ 
okrêgow¹ rad¹ lekarsko-weterynaryjn¹ (np. po-
siadanie kwalifikacji uzyskanych zagranic¹).

Wskazana wy¿ej informacja, zgodnie z brzmieniem 
uchwa³y, absolutnie nie mo¿e nosiæ cech reklamy, 
a tak¿e zawieraæ informacji cenowych. Ponadto uchwa-
³a określa szczegó³owo warunki techniczne, jakie musz¹ 
spe³niaæ tablice z informacjami o zak³adzie leczniczym 
dla zwierz¹t oraz og³oszenia prasowe zawieraj¹ce ta-
kie informacje. Kwestia oznaczenia zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t stanowi równie¿ przedmiot regulacji 
uchwa³y nr 80/2004 /III Krajowej Rady Lekarsko-
-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie 
oznaczania zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. 

Ponadto zgodnie z §5 uchwa³a nr 116/2008/IV 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 
grudnia 2008 r. w sprawie szczegó³owych zasad po-
dawania do publicznej wiadomości informacji o zakre-
sie i rodzajach świadczonych us³ug weterynaryjnych, 
godzinach otwarcia oraz adresie zak³adu leczniczego 
dla zwierz¹t niedozwolona jest wszelka aktywna forma 
informowania, która w istocie nosi cechy reklamy, i tak 
zabronione jest:

1. rozdawania ulotek, wizytówek, broszur lub innych 
materia³ów reklamowych poza siedzib¹ zak³adu 
leczniczego dla zwierz¹t;

2. wysy³ania og³oszeñ poczt¹, internetowych i SMS-
-owych;

3. artyku³ów na zamówienie w mediach;
4. artyku³ów sponsorowanych w mediach;
5. plakatów z wyj¹tkiem og³oszeñ o obowi¹zkowych 

szczepieniach,
6. informacji wielkoformatowej przekraczaj¹cej 

4 metry kwadratowe,
7. informacji na samochodach, autobusach lub in-

nych środkach komunikacji z wyj¹tkiem samocho-
du u¿ywanego przez zak³ad leczniczy dla zwierz¹t, 
w³aściciela i kierownika tego zak³adu;

8. tworzenia w celach reklamowania us³ug: pre-
zentacji, filmów z przeprowadzanych zabiegów, 
stosowanego leczenia, dostêpnych powszechnie 
(np. strony internetowe);

9. umieszczania informacji na przystankach komu-
nikacji publicznej.

Poza wskazan¹ aktywności¹ mog¹c¹ nosiæ cechy 
reklamy zakazane jest równie¿ zamawianie lub spon-
sorowanie audycji i publikacji w mediach na temat 
zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.

Wskazane regulacje odnosz¹ siê do świadczenia 
us³ug weterynaryjnych w ramach zak³adu leczniczego 
dla zwierz¹t, poza nimi nale¿y mieæ równie¿ na uwa-
dze przepis art. 7 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, 
zgodnie z którym lekarz weterynarii nie u¿ywa i nie 
zezwala na u¿ywanie swojego nazwiska i tytu³u za-
wodowego do reklamowania towarów i us³ug, nale¿y 
przyj¹æ ¿e wskazany zakaz nie wprowadza rozró¿nienia 
us³ug jakich ma on dotyczyæ, tym samym odnosi siê on 
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równie¿ do us³ug weterynaryjnych. Ponadto zgodnie 
z przepisem art. 46 Kodeksu Etyki Lekarza Wetery-
narii w sytuacjach dotycz¹cych spraw zawodowych 
nieprzewidzianych w Kodeksie etyki lekarz weteryna-
rii obowi¹zany jest postêpowaæ zgodnie z uchwa³ami 
samorz¹du lekarzy weterynarii, tym samym przepis 
ten nakazuje stosowanie siê lekarzowi weterynarii do 
postanowieñ uchwa³ samorz¹du zawodowego, w tym 
do tych dotycz¹cych dozwolonej informacji o świad-
czonych us³ugach weterynaryjnych w ramach zak³adu 
leczniczego dla zwierz¹t.

Przechodz¹c do samego pojêcia reklamy nale¿y 
zauwa¿yæ, ¿e w ramach systemu prawnego brak jest 
jednej uniwersalnej definicji reklamy, choæ termin ten 
pojawia siê w szeregu aktów normatywnych. 

Zgodnie z jedn¹ z definicji zawart¹ w przepisie art. 4 
pkt 17) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii 
i telewizji (Dz.U. 2011 Nr 43, poz. 226 t.j. z zm.) 
reklam¹ jest przekaz handlowy, pochodz¹cy od pod-
miotu publicznego lub prywatnego, w zwi¹zku z jego 
dzia³alności¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹, zmierzaj¹cy 
do promocji sprzeda¿y lub odp³atnego korzystania z to-
warów lub us³ug; reklam¹ jest tak¿e autopromocja. 
Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 Dyrektywy Rady nr 
84/450 EWG z dnia 10 września 1984 r. w sprawie 
ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych 
Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych reklamy wprowa-
dzaj¹cej w b³¹d „reklama” oznacza przedstawienie w ja-
kiejkolwiek formie w ramach dzia³alności handlowej, 
gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych 
zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub us³ug, 
w tym nieruchomości, praw i zobowi¹zañ. 

Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y dojśæ do 
wniosku, ¿e wszelka forma przekazu zmierzaj¹ce do 
promocji świadczonych us³ug weterynaryjnych, nie-
mieszcz¹ca siê w regu³ach podawania do publicznej 
wiadomości informacji o zlz, wynikaj¹cych z ustawy 
o zlz oraz w³aściwej uchwa³y Krajowej Rady Lekar-
sko-Weterynaryjnej, stanowi niedopuszczaln¹ reklamê 
us³ug weterynaryjnych. Podkreślenia wymaga, ¿e nie 
ma znaczenia medium, za pomoc¹ którego taki prze-
kaz jest kierowany, w zwi¹zku z powy¿szym równie¿ 
kierowanie wskazanego przekazu za pomoc¹ Internetu, 
w tym portali spo³ecznościowych, portali aukcyjnych 
itp. Nosiæ bêdzie znamiona reklamy, która zgodnie 
z przytoczonymi regulacjami jest zakazana. 

II 
Konsekwencje naruszenia zakazu reklamy us³ug 

weterynaryjnych
Konsekwencje naruszenia zakazu reklamy us³ug 

weterynaryjnych mo¿na rozwa¿aæ na dwóch p³asz-
czyznach, po pierwsze odpowiedzialności zawodowej 
lekarza weterynarii, po drugie odpowiedzialności wy-
kroczeniowej.

Zgodnie z przepisem art. 45 ustawy z dnia 21 grud-
nia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. 2014, poz. 1509 
t.j.) cz³onkowie samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego 
podlegaj¹ odpowiedzialności zawodowej przed s¹dami 

lekarsko-weterynaryjnymi za postêpowanie sprzeczne 
z zasadami etyki i deontologii weterynaryjnej oraz za 
naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu leka-
rza weterynarii. Zgodnie z przepisem art. 46 Kodeksu 
Etyki Lekarza Weterynarii, lekarz weterynarii jest zo-
bligowany do stosowania siê do uchwa³ samorz¹du 
zawodowego. W zwi¹zku z powy¿szym w przypadku 
naruszenia przepisów ustawy o zlz lub wskazanej wy¿ej 
uchwa³y samorz¹du zawodowego dotycz¹cej informo-
wania o dzia³alności zak³adu leczniczego dla zwierz¹t 
lub postanowienia zawartego w kodeksie etyki lekarz 
weterynarii mo¿e ponosiæ odpowiedzialnośæ zawodow¹ 
przed s¹dem lekarsko-weterynaryjnym. W tym kontek-
ście warto zwróciæ uwagê na przepis §7 uchwa³y nr 
116/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj-
nej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szczegó³owych 
zasad podawania do publicznej wiadomości informacji 
o zakresie i rodzajach świadczonych us³ug weteryna-
ryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zak³adu lecz-
niczego dla zwierz¹t, zgodnie z którym za realizacjê 
postanowieñ uchwa³y odpowiedzialny jest kierownik 
zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, którym zawsze musi 
byæ lekarz weterynarii. W zwi¹zku z powy¿szym nawet 
wówczas, gdy podmiot prowadz¹cy zak³ad leczniczy 
dla zwierz¹t nie bêdzie lekarzem weterynarii, to od-
powiedzialnym za przestrzeganie przepisów dotycz¹-
cych informowania o dzia³alności zak³adu leczniczego 
dla zwierz¹t bêdzie kierownik zak³adu leczniczego dla 
zwierz¹t. 

Poza odpowiedzialności¹ zawodowa za naruszenie 
zakazu dotycz¹cego reklamy zak³adu leczniczego dla 
zwierz¹t grozi równie¿ odpowiedzialnośæ wykrocze-
niowa. Podstawy odpowiedzialności za wykroczenie 
zosta³y uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. 
- Kodeks wykroczeñ (Dz.U. 2013, poz. 482 j.t. z zm.). 
Zgodnie natomiast z przepisem art. 147a §2 wskazanej 
ustawy, kto podaje do wiadomości publicznej infor-
macje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeñ 
zdrowotnych lub us³ug z zakresu medycyny wetery-
naryjnej maj¹ce formê i treśæ reklamy podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Odpo-
wiedzialnośæ za wskazane wykroczenie mo¿e ponosiæ 
zarówno lekarz weterynarii pe³ni¹cy funkcje kierownika 
zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, a tak¿e w takim za-
k³adzie zatrudniony, jak i osoba prowadz¹ca zak³ad 
leczniczy dla zwierz¹t nie bêd¹ca lekarzem weterynarii. 
Nale¿y podkreśliæ, ¿e ewentualna odpowiedzialnośæ 
wykroczeniowa lekarza weterynarii jest niezale¿na od 
odpowiedzialności zawodowej. 

Konkluzje:
1. reklama us³ug weterynaryjnych jest zakazana; 
2. dopuszczalne jest podawanie informacji o zak³adach 

leczniczych dla zwierz¹t i świadczonych w nich us³u-
gach w formie i o treści ściśle wskazanej w usta-
wie o zlz oraz uchwale nr 116/2008/IV Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 
2008 r. w sprawie szczegó³owych zasad podawa-
nia do publicznej wiadomości informacji o zakresie 
i rodzajach świadczonych us³ug weterynaryjnych, 
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godzinach otwarcia oraz adresie zak³adu leczniczego 
dla zwierz¹t; 

3. lekarzowi weterynarii naruszaj¹cemu zakaz rekla-
my us³ug weterynaryjnych grozi odpowiedzialnośæ 
zawodowa przed s¹dami lekarsko-weterynaryjnymi 
oraz odpowiedzialnośæ za pope³nione wykroczenie; 

4. osobie prowadz¹cej zak³ad leczniczy dla zwierz¹t nie-
bêd¹cej lekarzem weterynarii za naruszenie zakazu 
reklamy us³ug weterynaryjnych grozi odpowiedzial-
nośæ za wykroczenie. 

Kronika

wydarzeñ

SPOTKANIE WIGILIJNE KO£A 
SENIORÓW LEKARZY WETERYNARII 

w dniu 4 grudnia 2017r.
Z okazji Świ¹t Bo¿ego Narodzenia w siedzibie Dol-

nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³a-
wiu spotkali siê seniorzy lekarze wet. aby tradycyjnie 
podzieliæ siê op³atkiem i z³o¿yæ ¿yczenia świ¹teczne.

Przyby³ych seniorów oraz gościa - Wiceprezesa 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr. Jana 
Dorobka, w serdecznych s³owach powita³ Prezes DIL-
-Wet. - dr Wojciech Hildebrand. 

Dzieñ czwarty grudnia to świêto Barbórki. Z tej oka-
zji Pani Profesor Barbarze Tomaszewskiej, cz³onkini 
Ko³a Seniorów, Prezes dr Wojciech Hildebrand i lek. 
wet. Bohdan Wojtal wrêczyli solenizantce kwiaty i z³o-
¿yli najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji imienin. Odśpie-
wano tradycyjne sto lat. Pani Profesor podziêkowa³a 
za ¿yczenia i pamiêæ. 
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Zebranym seniorom ¿yczenia świ¹-
teczne z³o¿yli Prezes - dr Wojciech Hilde-
brand, Prezes Ko³a Seniorów - lek. wet. 
Bohdan Wojtal oraz Honorowy Prezes 
Ko³a Seniorów - dr Józef Szyñkarczuk, 
¿ycz¹c d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu, po-
gody ducha, dobrego samopoczucia 
i spêdzenia Świ¹t w mi³ej i serdecznej 
atmosferze rodzinnej. Nastêpnie przy-
st¹piono do indywidualnego sk³adania 
¿yczeñ i ³amania siê op³atkiem. 

D³ugoletni opiekun naszego Ko³a - dr 
Jan Dorobek, którego za empatiê i po-
moc w dzia³alności Ko³a zwaliśmy „nasz 
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ojciec”, w zwi¹zku z przejściem na emeryturê, zg³osi³ 
chêæ wst¹pienia do Ko³a Seniorów. Powitaliśmy go en-
tuzjastycznie w naszym gronie symboliczn¹ czerwon¹ 
ró¿¹ i odśpiewaliśmy 100 lat. 

Dalsza czêśæ spotkania up³ynê³a w mi³ej i serdecznej 
atmosferze wśród wspomnieñ, rozmów o dniach dzi-
siejszych i śpiewaniu kolêd do dźwiêku akordeonu, na 
którym gra³ nasz nieoceniony kolega - dr Jan Springer 
- za co gor¹co mu dziêkujemy. 

Uczestnicy spotkania serdecznie dziêkuj¹ p. Joannie 
Kwieciñskiej i p. Teresie Rogowskiej ,paniom z biura 
Izby DIL-Wet., za przygotowanie i pomoc w organizacji 
spotkania wigilijnego. 

Lek. wet. Bohdan Wojtal
 Prezes Ko³a Seniorów

UROCZYSTOŚÆ WRÊCZENIA 
DYPLOMÓW PRAWA WYKONYWANIA 

ZAWODU ORAZ SPOTKANIE 
WIGILIJNO-NOWOROCZNE

Dnia 14 grudnia 2017r. w pa³acu w Paw³owicach 
Rada DIL-Wet. zorganizowa³a uroczyste wrêczenie 
Dyplomów lekarzom weterynarii, którym w 2017r. 
nadano prawo wykonywania zawodu oraz coroczne 
spotkanie wigilijno-noworoczne z udzia³em nowo przy-
jêtych do zawodu oraz zaproszonych gości. 

Prezes Rady DIL-Wet. - dr Wojciech Hildebrand 
- powita³ przyby³ych na spotkanie adeptów naszego 
zawodu, gości, którymi byli: Maciej Gogulski - wicepre-
zes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Marze-
na Golicka - wiceprzewodnicz¹ca Rady Dolnośl¹skiej 
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych, Roman 
Pi¹tkowski - wicedyrektor Dolnośl¹skiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, p³k. Dariusz Jackowski - za-
stêpca Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny 
Prewencyjnej we Wroc³awiu, Julian Jakubiak - zastêpca 
Dolnośl¹skiego Wojewódzkiego Lekarza Weteryna-
rii, Bohdan Wojtal - prezes Ko³a Seniorów Lekarzy 
Weterynarii, Leokadia Wojtal - Przewodnicz¹ca Rady 
Fundacji „Pro Medici Veterinarii”, powiatowi lekarze 
weterynarii z Boles³awca, Jeleniej Góry, Kamiennej 
Góry, Lubania, Lwówka Śl¹skiego, O³awy, Wa³brzy-
cha, Z¹bkowic Śl¹skich, Zgorzelca i Z³otoryi, a tak¿e 
cz³onkowie Rady i innych organów naszej Izby. 

Zwracaj¹c siê do wstêpuj¹cych do Samorz¹du leka-
rzy weterynarii Prezes Hildebrand z³o¿y³ Im gratulacje 
z okazji ukoñczenia studiów, uzyskania dyplomu za-
wodowego lekarza weterynarii i prawa wykonywania 
zawodu. ̄ yczy³ te¿ osi¹gniêcia sukcesów zawodowych, 
satysfakcji z wykonywania tego piêknego zawodu oraz 
zachêca³ do zaanga¿owania siê w dzia³alnośæ samorz¹-
dow¹ w Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. Prezes pod-
kreśli³, ¿e Izba jest samorz¹dem, naszym zawodowym 
domem i to my sami sobie ten nasz dom urz¹dzamy.
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Wiceprezes Rady - dr Robert Karczmarczyk - zwró-
ci³ uwagê na problemy etyczne wykonywania zawodu 
m.in. nieuczciw¹ konkurencjê na rynku us³ug lekarsko-
-weterynaryjnych, zagro¿enia zwi¹zane z informaty-
zacj¹, np. niezgodne z przepisami reklamy, czy te¿ 
anonimowe obmawianie i krytykowanie innych kole-
gów na forach internetowych. Wskaza³, ¿e problemy 
etyczne zawodu, w tym uwagi dotycz¹ce nieetycznych 
zachowañ, nale¿y kierowaæ do w³aściwych organów 
Izby. Zachêca³ do zapoznania siê i stosowania zasad 
etycznego postêpowania zawartych w Kodeksie Etyki 
Lekarza Weterynarii, którego egzemplarz ka¿dy otrzy-
ma wraz z dyplomem.

Po wyst¹pieniach gospodarzy uroczystości prezes 
Hildebrand i wiceprezes Karczmarczyk wrêczyli m³o-
dym Kole¿ankom i Kolegom Dyplomy prawa wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii oraz Kodeksy Etyki, 
sk³adaj¹c przy tym indywidualne gratulacje i ¿yczenia.

Po ceremonii wrêczenia dyplomów wyst¹pi³ z go-
dzinnym koncertem zespól muzyczny „Carpeta Jazz 
Brothers”. W pierwszej czêści koncertu śpiewane by³y 
popularne utwory w jêzyku angielskim, ale te¿ po 
polsku piosenka Dudusia Matuszkiewicza i Agnieszki 
Osieckiej pt. „Mi³ośæ z³e humory ma”. W drugiej czê-
ści koncertu muzycy zaprezentowali światowe utwory 
w tzw. klimatach świ¹tecznych oraz kolêdy, w tym 
jedn¹ polsk¹ „Gdy Śliczna Panna …”. Wystêp zakoñ-
czyli popularn¹ piosenk¹ „Dzwoneczki” (Jingle Bells). 
Koncert zosta³ nagrodzony gromkimi brawami, ale 

to jeszcze nie by³ koniec śpiewania. Hitem wieczoru 
by³ wystêp prezesa dr. Wojciecha Hildebranda, który 
przy akompaniamencie jazzmanów zaśpiewa³ piosenkê 
„Merry Christmas”, zaskakuj¹c wszystkich talentem 
wokalnym.

Spotkanie wigilijno-noworoczne rozpocz¹³ prezes 
Hildebrand krótkim podsumowaniem dzia³alności Sa-
morz¹du w mijaj¹cym roku i zadaniami na rok 2018. 
Z³o¿y³ podziêkowanie wszystkim, którzy w 2017r. dzia-
³ali aktywnie na rzecz naszej Izby i zawodu. Wszystkim 
lekarzom weterynarii naszej Izby, Ich rodzinom i zapro-
szonym Gościom z³o¿y³ od siebie oraz Rady DIL-Wet. 
¿yczenia z okazji nadchodz¹cych Świ¹t Bo¿ego Naro-
dzenia i Nowego Roku. Nastêpnie g³os zabra³a Pani 
Marzena Golicka - wiceprzewodnicz¹ca Rady Dolno-
śl¹skiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych, która 
z³o¿y³a gratulacje i ¿yczenia adeptom sztuki weteryna-
ryjnej oraz ¿yczenia świ¹teczno-noworoczne wszyst-
kim obecnym na spotkaniu. Kolejnym mówc¹ by³ dr 
Maciej Gogulski, który w imieniu prezesa Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - Jacka £ukaszewicza 
i swoim podziêkowa³ dzia³aczom naszej Izby oraz Izby 
Krajowej za zaanga¿owanie w pracy naszej korporacji 
zawodowej oraz z³o¿y³ ¿yczenia z okazji Świ¹t Bo¿ego 
Narodzenia i Nowego Roku. Kolega Bohdan Wojtal 
z³o¿y³ wszystkim najlepsze ¿yczenia od Seniorów zazna-
czaj¹c, ¿e nasi seniorzy wspieraj¹ siê nawzajem, ale te¿ 
staraj¹ siê wspieraæ innych w potrzebie. Zwracaj¹c siê 
do najm³odszych lekarzy weterynarii powiedzia³ „nie-



47Biuletyn DIL-Wet. 28, Nr 1 (109), 2018

ście wysoko przez ¿ycie sztandar weterynarii” i ¿yczy³ 
Im sukcesów w zawodzie. Po tym z³o¿y³ gratulacje pre-
zesowi Hildebrandowi za wystêp na scenie. Z kolei p³k. 
Dariusz Jackowski po z³o¿eniu ¿yczeñ świ¹teczno-no-
worocznych i gratulacjach Adeptom, zachêca³ Ich do 
pracy w Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w ramach 
WOMP. W imieniu lekarzy weterynarii, którzy w roku 
2017 otrzymali prawo wykonywania zawodu i zostali 
cz³onkami Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
g³os zabra³ kol. Piotr Frydrychowski - Wicestarosta ab-
solwentów wroc³awskiego Wydzia³u Med. Wet. w roku 
2017. Zapewni³, ¿e bêd¹ Oni godnie reprezentowali 
i wykonywali zawód lekarza weterynarii, po czym z³o¿y³ 
wszystkim obecnym ¿yczenia świ¹teczno-noworoczne.
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IX DOLNOŚL¥SKI 
BAL KARNAWA£OWY 

LEKARZY WETERYNARII
Karnawa³ to mi³a tradycja, czas ten przepe³niony jest 

hucznymi zabawami oraz kolorowymi wydarzeniami. 
Nie mog³o zabrakn¹æ wiêc i w tym roku balu spe-
cjalnie zorganizowanego dla lekarzy weterynarii i ich 
przyjació³. 02.02.2018r. odby³ siê IX Dolnośl¹ski Bal 

Karnawa³owy. W tym roku w Restauracji Letniej we 
wroc³awskim Zoo bawi³o siê 130 osób. Ka¿da z pañ zo-
sta³a powitana symboliczn¹, czerwon¹ ró¿¹ przez p³k. 
lek. wet. Dariusza Jackowskiego, który powita³ tak¿e 
uroczyście wszystkich gości w imieniu Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i zaprosi³ do wspólnej 
zabawy. Kol. lek. wet. Ma³gorzata Sitnik otworzy³a bal 
odczytuj¹c list od nieobecnego (usprawiedliwionego) 
Prezesa Rady DIL-Wet dr. Wojciecha Hildebranda.

Piêkny wystrój, wyśmienite 
jedzenie oraz porywaj¹ca do 
tañca muzyka by³a zapewnie-
niem udanej zabawy przez ca³¹ 
noc. Ju¿ przy pierwszym utwo-
rze parkiet ca³y wype³ni³ siê tañ-
cz¹cymi parami i tak pozosta³o, 
ju¿ z ma³ymi przerwami na nie-
spodziewane atrakcje, do same-
go rana. Imprezê uświetni³, zin-
tegrowa³ i porwa³ uczestników 
do wspólnej zabawy niebanalny 
i niestandardowy koncert bêb-
nowy Piotra Gospodarczyka ze 
Szko³y Rytmu we Wroc³awiu, 
z którym wspó³tworzyliśmy 
wspania³y utwór muzyczny. 

Po czêści oficjalnej uczestnicy spotkania ³amali siê 
op³atkiem i sk³adali sobie indywidualnie ¿yczenia, a na-
stêpnie czêstowali siê potrawami wigilijnymi. (J.D.)
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Jak wiadomo, najbardziej 
widowiskowe s¹ karnawa³y 
w Rio de Janeiro oraz kar-
nawa³ wenecki, ale nasz bal 
dorównywa³ tym najbar-
dziej znanym nie tylko za 
spraw¹ gor¹cych rytmów, 
atmosfery i organizacji, ale 
równie¿ za spraw¹ wspa-
niale bawi¹cych siê gości. 
Namiastk¹ Wenecji by³a 
natomiast licytacja orygi-
nalnej weneckiej maski, 
wykonanej przez Kol. lek. 
wet. Ewê Ratyni-Sahaj ze 
Strzelina, która te¿ wyko-
na³a przepiêkne kotyliony 
dla ka¿dego uczestnika 
balu. Byæ mo¿e bal ma-
skowy by³by rzeczywiście 
dobrym pomys³em na 
przysz³ośæ? Kolejn¹ nie-
spodziank¹ by³o losowanie 
nagród, gdzie szczêśliwcy 
mogli uzupe³niæ zasoby 
napojów wyskokowych 
z wy¿szej pó³ki. Wspólne 
zaśpiewanie Nakazanej 
Piosenki wprowadzi³o bie-
siadny nastrój i przywróci³o 
wspomnienia czasów stu-
denckich. To nie by³ jednak 
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koniec atrakcji. O pó³nocy wyst¹pi³ dla publiczności 
Zbigniew Korpowski, który zachwyci³ g³osem i muzyk¹ 
akordeonow¹. W przesz³ości panowa³o przekonanie, 
¿e im wy¿sze bêd¹ skoki, tym wy¿ej bêdzie rodzi³o 
zbo¿e. Miêdzy innymi dlatego karnawa³ jest tak ściśle 
zwi¹zany z tañcami. Spogl¹daj¹c wiêc na miniony bal, 
bie¿¹cy rok powinien byæ bardzo urodzajnym.

Dwadzieścia z³otych z op³aty za wstêp ka¿dego 
uczestnika zosta³o przekazane na rzecz Fundacji „Pro 
Medici Veterynarii”. Na konto Fundacji przekazana 
zostanie ostatecznie kwota 3130 z³, która pochodzi 
z biletów i licytacji.

Do zobaczenia za rok!
Eliza Piaskowska

Agnieszka Noszczyk-Nowak

SPOTKANIE NOWOROCZNE KO£A 
SENIORÓW LEKARZY WETERYNARII 

w dniu 06.02.2018r.
Z okazji rozpoczêcia Nowego Roku 2018, w sie-

dzibie Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu, spotkali siê cz³onkowie Ko³a Seniorów. 
Przyby³ych na spotkanie powita³ Prezes DIL-Wet. dr 
Wojciech Hildebrand oraz Prezes Ko³a Seniorów lek. 
wet. Bohdan Wojtal ¿ycz¹c pomyślności, d³ugich lat ¿y-
cia w zdrowiu, dobrego samopoczucia i wielu spotkañ 
w przyjaznej i sympatycznej atmosferze. Kol. dr Józef 
Szyñkarczuk - Honorowy Prezes Ko³a Seniorów - z³o¿y³ 
¿yczenia wszystkiego najlepszego, du¿o zdrowia i wielu 
³ask bo¿ych w nadchodz¹cym Nowym Roku. 

Prezes Ko³a Seniorów Kol. lek. wet. Bohdan Wojtal 
przekaza³ ¿yczenia dla zebranych Kole¿anek i Kolegów 
od dr Krystyny Wis³ockiej, prof. Barbary Tomaszew-
skiej, dr. Kazimierza £osieczki, dr. Romana Bochdalka, 
dr. Zbigniewa Janasa, dr Teresy Fronczek, dr. Rudolfa 
Fronczka. Kole¿anki i Koledzy nie mogli wzi¹æ udzia³u 
w spotkaniu ze wzglêdów zdrowotnych. 

Po wzniesieniu toastów szampanem za pomyślnośæ 
w Nowym Roku 2018, odśpiewano 100 lat przy akom-
paniamencie akordeonu, na którym gra³ nasz nieoce-
niony Kol. dr Jan Springer. Po tym przyst¹piono do 
indywidualnych rozmów przy kawie, herbacie oraz s³u-
chaniu muzyki i śpiewaniu przy dźwiêkach akordeonu. 
Spotkanie up³ynê³o w mi³ej i serdecznej atmosferze. 
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Seniorzy serdecznie dziêkuj¹ pracownicom Biura 
DIL-Wet. p. Joannie Kwieciñskiej i p. Teresie Rogow-
skiej za przygotowanie spotkania i serdeczny stosunek 
do Seniorów. 

Prezes Ko³a Seniorów
lek. wet. Bohdan Wojtal

* * *

 HARMONOGRAM 
Spotkañ cz³onków Ko³a Seniorów 

Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w 2018r.

 6 lutego - Noworoczne, 
27 marca - Wielkanocne, 
 5 czerwca - Jubileuszowe, 
 2 października - z okazji Dnia Seniora, 
 4 grudnia - Op³atkowo-Wigilijne
Harmonogram spotkañ umieszczony jest równie¿ 
na stronie internetowej DIL- Wet.

Prezes Ko³a Seniorów
 lek. wet. Bohdan Wojtal

KONFERENCJA 
„WALENTYNKI KARDIOLOGICZNE”
Walentynki - świêto mi³ości i zakochanych - obcho-

dzono w Europie ju¿ za czasów średniowiecza. Jak 
wiadomo symbolem mi³ości jest serce, w zwi¹zku z tro-
sk¹ o jego zdrowie w sobotê 17.02.2018r. odby³y siê 
w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongreso-
wym w Paw³owicach „Walentynki Kardiologiczne”.

Organizatorami Konferencji byli: Wroc³awski Od-
dzia³ Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych; 
Sekcja Kardiologiczna Polskiego Stowarzyszenia Le-
karzy Weterynarii Ma³ych Zwierz¹t; Katedra Chorób 
Wewnêtrznych z Klinik¹ Koni, Psów i Kotów UP Wro-
c³aw; Dolnośl¹ska Izba Lekarsko Weterynaryjna oraz 
Firma Vetoquinol.

Ponad siedemdziesiêciu uczestników na wstêpie 
powita³a Przewodnicz¹ca Komitetu Naukowego prof. 
Urszula Pas³awska oraz Kierownik Katedry Chorób 
Wewnêtrznych z Klinik¹ Koni, Psów i Kotów dr hab. 
Jaros³aw Popiel prof. UPWr. Nastêpnie prof. Jean 
Louis Pouchelon, wybitny francuski specjalista z za-
kresu kardiologii psów i kotów, emerytowany profe-
sor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Weterynarii w Alfort 
przeprowadzi³ wyk³ad o genetycznych i wrodzonych 
chorobach serca u psów i kotów. Pan Profesor obieca³ 
¿artobliwie, ¿e w dwóch s³owach opowie, co zapa-
miêtaæ na wstêpie aby ci, którzy zasn¹ w trakcie nie 
byli poszkodowani i zapamiêtali najwa¿niejsze. Nie 
sposób jednak by³o zasn¹æ na tak porywaj¹cym wy-
k³adzie i choæ sam Pan Profesor nie by³ pewien czy 
sprosta wszystkim komplementom, to jednak mogliśmy 
wszyscy razem ostatecznie stwierdziæ, ¿e wyg³oszony 
wyk³ad przerós³ nasze oczekiwania i jak sam o sobie 
prof. Jean Louis Pouchelon powiedzia³, a wszyscy 
s³uchacze potwierdzili, „jest niesamowitym facetem” 
i charyzmatycznym wyk³adowc¹. Do tego nie sposób 
by³o nie zauwa¿yæ znakomitego t³umaczenia symulta-
nicznego z jêzyka francuskiego, co zapewnia³o ci¹g³y 
kontakt z prowadz¹cym. 

Nastêpnie w³asne doświadczenia zwi¹zane z lekiem 
Up Card przedstawi³ Dr Jeff Blair. Wyk³ad pod tytu³em 
„Typowe objawy choroby serca wcale nie takie typo-
we” przeprowadzony przez dr Magdalenê Garncarz 
z SGGW by³ typowym zbiorem doświadczeñ i rad, 
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które otrzymali uczestnicy. Pani Doktor opowiada³a 
o przypadkach i sytuacjach, w których by³o jej trudno 
i o tym jak uczy³a siê na w³asnych b³êdach, których 
byæ mo¿e dziêki temu wyk³adowi nie bêdziemy mu-
sieli pope³niæ. Prof. Urszula Pas³awska i dr Agnieszka 
Kurosad z UPWr. przedstawi³y wyniki badañ klinicz-
nych na temat wp³ywu sk³adu diety na stan kliniczny 
pacjentów z przewlek³¹ niewydolności¹ serca. Pani 
Profesor porówna³a organizm do góry lodowej, dieta 
to czêśæ, która znajduje siê pod powierzchni¹, ale ma 
wp³yw na to, jak bêdzie odpowiada³ na leczenie orga-
nizm w stanie patologii. Dietoterapia ma utrzymaæ stan 
równowagi i sprawiæ, aby zwierzê czu³o siê lepiej i ¿y³o 
d³u¿ej. Dr Agnieszka Kurosad odpowiedzia³a na nurtu-
j¹ce pytanie, a mianowicie czego oczekiwaæ od diety 
kardiologicznej i czy naprawdê jest ona konieczna? Dr 
hab. Agnieszka Noszczyk Nowak prof. UPWr. podzieli-
³a siê doświadczeniem klinicznym z iniekcyjnymi lekami 
inotropowo dodatnimi oraz tym, co James Bond ma 
wspólnego z kardiologi¹ i powy¿szym tematem poza 
tym, ¿e ³amie serca? Dla tych, którzy bardzo ciekawy 
wyk³ad opuścili, odpowiedź czeka w filmie Casino Roy-
al. Kolejny wyk³ad na temat wartości referencyjnych 
parametrów kardiologicznych u wybranych ras psów 
w Polsce prof. Urszuli Pas³awskiej oraz dr Magdaleny 
Garncarz odpowiedzia³y na pytanie: co s³ychaæ u jam-
ników, whippetów i owczarków nizinnych dos³ownie 
i w przenośni. Dr Alicja Cepiel z UPWr. przedstawi³a 
wp³yw enrofloksacyny i pradofloksacyny na krzyw¹ 
EKG oraz udowodni³a s³uchaczom, ¿e jest mo¿liwe 
proarytmiczne dzia³anie potencjalnych substancji 
leczniczych u psów i kotów. Na zakoñczenie lek. wet 
Marcin Micha³ek oraz lek. wet. Barbara Szczepankie-
wicz wyg³osili wyk³ad o nadciśnieniu têtniczym u psów 
i kotów, praktycznym podejściu do jego pomiarów oraz 
dobrej praktyce lekarskiej w tym temacie. 

Przerwy kawowe ze smacznym cateringiem sprzyja³y 
dyskusjom miêdzy wyk³adami.

Świêtowanie w ten sposób Walentynek jest dobrym 
pomys³em i zyskuje coraz wiêcej zwolenników. Najwa¿-
niejszy w tego typu spotkaniach jest fakt, ¿e mo¿na nie 
tylko poszerzyæ swoj¹ wiedzê o najnowsze informacje 
z literatury światowej, ale przede wszystkim o podejście 
praktyczne wybitnych specjalistów i praktyków. Wysoki 
poziom konferencji potwierdzi³a Krajowa Rada Lekar-
sko-Weterynaryjna przyznaj¹c ka¿demu z uczestników 
konferencji 25 punktów edukacyjnych.

Sponsorami wydarzenia by³y firmy Vetoquinol, Bo-
ehringer Ingelheim, Dechra, Pupil, Elanco oraz Dolno-
śl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, którym Komitet 
Organizacyjny serdecznie dziêkuje.

 Do zobaczenia za rok!
Dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak 

prof. UPWr.

£APAÆ LISKA!
Pewnego dnia jad¹c do pracy, zobaczy³am na wiel-

kim skrzy¿owaniu, w samym środku ruchliwej dzielnicy, 
w sercu Woluwe Saint Pierre miotaj¹cego siê miêdzy 
pêdz¹cymi samochodami przera¿onego lisa. Z trudem 
wyhamowa³ tu¿ przed mask¹ mego auta i popêdzi³ 
w przeciwnym kierunku. Mam nadziejê, ¿e uda³o mu 
siê ujśæ z ¿yciem. Wygl¹da³ na zupe³nie zdezorientowa-
nego w z³owrogiej d¿ungli miasta. 

Bruksela posiada du¿o wielkich, zielonych przestrze-
ni, choæ na pierwszy rzut oka tego nie widaæ. Dlatego 
bynajmniej nie zdziwi³ mnie widok lisa w mieście. Gdy 
moje oczy na sekundê spotka³y siê z przera¿onym wzro-
kiem zwierzêcia, zda³am sobie sprawê, ¿e ju¿ kiedyś 
widzia³am takie ¿ó³tobure dzikie ślepka… 

Przypomnia³a mi siê pewna „lisia” historia z Polski… 
W tamtejszym, podlaskim domu, nie jesteśmy czêsty-

mi gośæmi, dlatego te¿ nasza posesja stanowi³a swego 
czasu azyl dla wszelkiej maści psich i kocich przyb³êd. 
Zw³aszcza ciê¿arne suczki z upodobaniem rodzi³y tam 
swoje m³ode, w zaciszu starej piwniczki lub pod rozwa-
laj¹c¹ siê wiekow¹ bryczk¹, dopóki siê ca³kowicie nie 
rozpad³a. Wtedy przenios³y salê porodow¹ dwa kroki 
dalej. Tam, gdzie w s¹siedztwie naszego domu, znajduje 
siê stara, podtrzymuj¹ca siê przed upadkiem resztk¹ 
spróchnia³ych desek, stodo³a. 

Bo trzeba dodaæ, ¿e my, ku zniesmaczeniu miejsco-
wej ludności, zbudowaliśmy swój dom nie w ustalonym 
porz¹dku, po bo¿emu, przy drodze, ale w g³êbi podwó-
rza, z dala od ciekawskich oczu. Tam, gdzie u „normal-
nych” ludzi stoj¹ chlewy i stodo³y. D³ugo nie chciano 
nam tego odstêpstwa od regu³y wybaczyæ. 

Ale to dobre miejsce. Miejsce, w którym wielokrotnie 
zgodnie z cyklem przyrody rodzi³o siê ¿ycie... A w³a-
ściwie, wiele skundlonych ¿yæ, na które nie śmia³a siê 
podnieśæ ludzka rêka. 

Niekwestionowanym, samozwañczym królem po-
dwórza by³ ma³y, drobny piesek, na którego miejscowi 
wo³ali Kajtek. By³ on sol¹ w oku wielu „czyścicieli” śro-
dowiska. Nie mogli mu wybaczyæ, zw³aszcza ci, którzy 
chcieli go zabiæ, ¿e by³ od nich szybszy. Ur¹ga³ im w nos 
swoj¹ psi¹ inteligencj¹, nie ufaj¹c za grosz, kiedy rzu-
cano mu na przynêtê jedzenie. 

Po³amane ¿ebra i przetr¹cone ³apy raz na zawsze 
przekona³y go, ¿e cz³owiek, to niestabilne emocjonalnie 
stworzenie, co dziś rzuca chlebem, a jutro kamieniem. 

Mimo, ¿e to by³ mój dom, moje podwórko i otocze-
nie - by³am intruzem w ich świecie. Intruzem, który 
swoim przyjazdem zachwia³ ich codzennymi rytua³ami 
i poczuciem bezpieczeñstwa. 

Problemy
spo³eczno-
zawodowe
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Widz¹c nieufnośæ Kajtka i jego dystans wobec mnie, 
nie próbowa³am go na si³ê ob³askawiæ. Moja zasada 
wobec ludzi i zwierz¹t brzmi: przyjaźñ nie mo¿e byæ 
wynikiem przemocy, nawet w dobrze pojêtej sprawie. 
Jednak jego zapadniête boki rani³y mój wzrok i nie 
dawa³y spokoju. Na wieczór wystawia³am miskê pe³n¹ 
smakowitego jedzenia i wo³a³am jego imiê. Przybiega³ 
od razu, choæ nigdy nie zbli¿y³ siê na wyci¹gniêcie rêki. 
Wystaj¹ce ¿ebra świadczy³y o tym, ¿e raczej mu siê 
z dobrobytu nie przelewa. Tym bardziej zaskakuj¹ce 
by³o jego dziwne zachowanie. Tr¹ca³ jedzenie noskiem, 
udawa³ ¿e je, jakby nie chc¹c mi zrobiæ przykrości, a jed-
nocześnie rozgl¹da³ siê niecierpliwie dooko³a. Najwy-
raźniej gra³ na zw³okê. 

„O co chodzi?” - zachodzi³am w g³owê. - „Coś mi 
tu nie gra. Ale nie bêdzie mnie ma³y, czarny piesek za 
nos wodzi³” - pomyśla³am i nastêpnym razem zosta-
wi³am miskê, a sama uda³am siê do domu i dyskretnie 
z kuchennego okna spogl¹da³am na podwórko. Jak 
tylko zniknê³am za drzwiami, na sygna³, którym by³o 
krótkie szczekniêcie Kajtka, pojawi³a siê Ona. Sunê³a 
bezszelestnie, kocimi miêkkimi ruchami, obserwuj¹c 
bacznie otoczenie. Zatrzymywa³a siê co parê kroków 
i skanowa³a wzrokiem okoliczne krzaki. Zastyg³am za 
zas³onk¹... To „coś” by³o smuk³ym, wychudzonym 
stworzeniem z bardzo d³ugim tu³owiem i ogonem. 
G³owa zdecydowanie lisia, choæ wydawa³o mi siê to 
absurdalne. ¯ywy, zwierzêcy szkielet na nieprawdopo-
dobnie chudej szyi mia³ star¹, poprzecieran¹, czerwon¹ 
obró¿kê. Mimo nêdznego wygl¹du, by³a w jej postawie 
jakaś godnośæ, nieokie³znanośæ, si³a. Wzbudzi³a mój 
niezrozumia³y dla mnie samej zachwyt. Nie mog³am od 
niej oderwaæ wzroku. D³ugie nabrzmia³e piersi dobitnie 
świadczy³y, ¿e to karmi¹ca matka. Pso- lisica, jak j¹ 
w myślach ochrzci³am, zbli¿y³a siê do miski i zaczê³a 
po³ykaæ w naprêdce kawa³ki po¿ywnego miêsa. Kajtek 
tkwi³ obok, co chwila prze³ykaj¹c ślinkê i oblizuj¹c siê 
³akomie. Gdy jego towarzyszka zaspokoi³a g³ód i odda-
li³a siê w stronê starej stodo³y, on ze smakiem wyliza³ 
pozosta³e resztki. 

Od tej pory wystawia³am dwie miski, mniejsz¹ dla 
Kajtka, a drug¹ dla jego dzikiej kole¿anki. 

Pewnego razu podpatrzy³am te¿, jak Kajtek, ukryt¹ 
w zielsku dró¿k¹, nosi do stodo³y zdobyczne kawa³ki 
jedzenia.

By³o późne lato, a ja oddawa³am siê b³ogiemu nic 
nierobieniu. Postanowi³am zbli¿yæ siê jakoś do lisiej 
suki g³ównie po to, by móc j¹ oswoiæ i uratowaæ j¹ i jej 
ma³e. Wiedzia³am, ¿e nie bêdzie to ³atwe, jeśli w ogó-
le mo¿liwe. Reagowa³a na najmniejszy ruch, ucieka³a 
sp³oszona i tego dnia ju¿ nie wraca³a. 

Mam czas” - uspakaja³am siebie. - „Wezmê j¹ cier-
pliwości¹.” Ale nie by³a to prawda. Czasu by³o niewiele 
i ka¿dy dzieñ przybli¿a³ mnie do wyjazdu. Lato powoli 
dogorywa³o, zaraz po nim mia³a dokonaæ ¿ywota je-
sieñ. A później nast¹piæ sroga zima. A to oznacza³o 
niepewny los szczeni¹t… 

Tymczasem pieski ros³y, a ich szczeniêce k³ótnie 
i zabawy nios³y siê echem wieczorn¹ por¹ po rosie. 
Coraz trudniej by³o utrzymaæ ich obecnośæ w tajem-
nicy. I myślê, ¿e troska o ich bezpieczeñstwo coraz 

bardziej spêdza³a sen z powiek ich opiekunom. Z lisic¹ 
zaprzyjaźni³am siê (choæ to określenie jest mocno na 
wyrost) na tyle, ¿e codziennie czeka³a ju¿ przyczajona 
pod zbutwia³¹ bryczk¹ na swoj¹ porcjê jedzenia. Co-
dziennie stawia³am miskê 10 centymetrów bli¿ej i bli¿ej 
schodów… Ka¿de z tych dziesiêciu centymetrów mia³o 
ogromne znaczenie. 

Podczas gdy ona posila³a siê, ja tkwi³am nierucho-
mo na schodach, nie śmi¹c mrugn¹æ powiek¹. Nasze 
codzienne wieczorne spotkania sta³y siê rytua³em. Dla 
moich s¹siadów z pewności¹ by³ to dziwny i nieco-
dzienny widok. 

Późnym letnim wieczorem, siedz¹ca na schodach 
w poświacie ksiê¿yca nieruchoma postaæ kobiety i w od-
leg³ości dwóch metrów od niej po¿ywiaj¹ca siê, ju¿ bez 
pośpiechu jak niegdyś, dzika suka. Tak ... Uda³o mi 
siê zdobyæ jej zaufanie na dystans dwóch metrów, nie 
wiêcej… To ona ustali³a granice, a ja z pokor¹ je za-
akceptowa³am. Zwierzê, co chwila odrywa³o g³owê od 
miski i d³ugo przenikliwie na mnie patrzy³o… W ksiê-
¿ycowym blasku przeszywa³o mnie spojrzenie dwojga 
czujnych, ¿ó³tych oczu, a cia³o moje przenika³ dreszcz. 

Rodzi³a siê miêdzy nami, delikatna jak jedwab, niæ 
porozumienia. Ba³am siê, by jej nierozwa¿nie nie znisz-
czyæ. Dosz³o do tego, ¿e nie ucieka³a ju¿ po zaspokoje-
niu g³odu, ale k³ad³a siê naprzeciwko i le¿a³a, patrz¹c na 
mnie, a ja na ni¹. Tak trwa³yśmy w milcz¹cym bezruchu 
godzinê, a nawet dwie… A¿ j¹ przywo³a³y skomleniem 
szczeniêta, a mnie (niekoniecznie skomleniem) m¹¿. 

Powiecie: Wariatka! I bêdziecie mieli racjê. Ale ja 
uwielbia³am te nasze spotkania! Mog³abym tak trwaæ 
do rana. Jakbym przenosi³a siê w inny wymiar rzeczy-
wistości ... 

Lecz czas dzia³a³ na nasz¹ niekorzyśæ… Uzna³am, ¿e 
jest go niewiele, a psiaki - lisiaki na tyle du¿e, ¿e powin-
nam zobaczyæ, co z nimi. Gdy matka wybra³a siê, jak 
co dzieñ na ³owy, ja uzbrojona w miski, such¹ karmê 
i kawa³ki chudego miêsa przedar³am siê przez zielsko 
do stodo³y. Na jej środku wśród starych desek i resz-
tek s³omy baraszkowa³o nieświadomych zagro¿enia, 
piêcioro t³ustych puchatych maluchów. Jak wszystkie, 
szczêśliwe dzieci na świecie nie czu³y jeszcze smaku z³a. 
Z dzieciêc¹ naiwności¹ i ufności¹, stawiaj¹c niepewne 
kroki, przysz³y zaciekawione do moich r¹k. Ze smakiem 
zajada³y karmê, przepycha³y siê miêdzy sob¹, gryz³y 
i obślinia³y moje palce. To by³o urocze! Tak bardzo, ¿e 
kompletnie zapomnia³am o bo¿ym świecie! Gdy zda-
³am sobie sprawê, ¿e za chwilê mo¿e wróciæ ich matka 
ruszy³am w pop³ochu do wyjścia. By³o za późno. Drogê 
zagradza³a mi suka. Bojowa postawa: nachylony w moj¹ 
stronê ³eb, skoncentrowane spojrzenie i obna¿one k³y 
oraz z³owrogi pomruk, nie zdradza³y przyjaznych zamia-
rów. Jakby nasze wcześniejsze cowieczorne spotkania 
nie mia³y w tej chwili najmniejszego znaczenia. Serce 
podesz³o mi do gard³a, a cia³o odmówi³o pos³uszeñstwa. 
Znów patrzy³a mi w oczy, jak co wieczór, tym razem 
z bliska, ale to by³ zimny, bezlitosny wzrok zabójcy. 
Niepokój o dzieci by³ jednak wiêkszy, ni¿ chêæ rzucenia 
siê na mnie, bo wykona³a gest, który nazywam opusz-
czeniem broni i odst¹pieniem od wykonania wyroku. 
Rzuci³a mi krótkie spojrzenie, coś na kszta³t: „Spadaj 
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st¹d!” i czmychnê³a do stodo³y, a ja zrobi³am dok³adnie 
to samo, tylko w przeciwnym kierunku. Zatrzyma³am 
siê dopiero na swoim ganku. Suka szybko sprawdzi³a, 
¿e z dzieæmi wszystko w porz¹dku i ponownie wybieg³a 
ze stodo³y w moj¹ stronê. Wyczu³am jej spojrzenie na 
swoich plecach. Odwróci³am siê powoli. Nie zapomnê 
jej wzroku. Do dziś widzê go w snach. By³ niezwykle 
sugestywny i wyra¿a³ zdumienie, niedowierzanie i…
wdziêcznośæ. ¯ó³to-br¹zowe oczy wpatrywa³y siê we 
mnie z mieszanin¹ ulgi i matczynej troski o potom-
stwo. Zdawa³y siê szukaæ motywów mego zachowania 
i odpowiedzi na jedno pytanie: „Dlaczego to dla mnie 
robisz?” Sprawia³a wra¿enie, jakby po rasie ludzkiej 
nie spodziewa³a siê jakichkolwiek dobrych odruchów 
i moje zachowanie burzy³o jej stereotyp myślenia na 
nasz temat. Zdecydowanie do tej pory cz³owiek nie 
kojarzy³ jej siê dobrze. 

Jeszcze dwa tygodnie dokarmia³am lisico-sukê i jej 
dzieci na jej zasadach. By³am blisko na tyle, na ile mi 
pozwoli³a. Nigdy nie przesunê³a bli¿ej granicy za¿y³ości, 
ni¿ owe dwa metry... 

Zbli¿a³o siê nieuchronnie to, co musia³o nast¹piæ, 
a na co nie mia³am wp³ywu. Liście na drzewach z¿ó³k³y 
i opad³y, świat niepostrze¿enie zubo¿y³ paletê barw, 
wieczory ch³odnia³y, a opustosza³e pola świadczy³y 
o nadchodz¹cej zimie. Ptaki dawno odlecia³y i nie bu-
dzi³ mnie ju¿ ich śpiew. Suka coraz czêściej i d³u¿ej 
patrzy³a wieczorami w nasze okna. Jej wzrok wyra¿a³ 
bezgraniczny smutek i jak¹ś egzystencjonaln¹ samot-
nośæ. Czu³am smak nieuchronnego po¿egnania i serce 
mi p³aka³o z bezsilności. Intuicja podpowiada³a mi, ¿e 
decyzja zosta³a podjêta. Wiedzia³am, ¿e nie mogê si³¹ 
narzuciæ dzikiemu zwierzêciu swojej ludzkiej przyjaźni. 
Nazajutrz wyjecha³am, bo praca ju¿ siê o mnie bezli-
tośnie upomina³a. Zobowi¹za³am syna, który jeszcze 
zosta³ kilka dni u babci, aby donosi³ psiakom dyskretnie 
jedzenie. Wiedzia³am, ¿e mogê na niego liczyæ.

W kilka dni po moim wyjeździe lisica pod os³on¹ 
ksiê¿yca wyprowadzi³a swoje ma³e do lasu. Zabra³a tylko 
trójkê szczeni¹t. Sz³y za matk¹ równym rz¹dkiem bruzd¹ 
wzd³u¿ pola. Widzia³a je s¹siadka, wracaj¹ca wieczorem 
z lasu. Suka profilaktycznie rzuci³a siê na kobietê, ale ta 
obroni³a siê kijem. Lisica nie podjê³a walki, prawdopo-
dobnie chcia³a tylko nastraszyæ cz³owieka. Nie wiem, 
dlaczego zostawi³a dwoje dzieci. Mo¿e wiedzia³a, ¿e nie 
bêdzie w stanie wy¿ywiæ ca³ej pi¹tki, a mo¿e dlatego, 
¿e jedno ze szczeni¹t zaklinowa³o siê miêdzy deskami 
i nie mog³a go wydostaæ… A mo¿e wiedzia³a, ¿e tej 
dwójce nie pozwolimy umrzeæ… Nie wiem i nigdy nie 
dowiem siê czy to by³ pies, czy lis, sk¹d ta obró¿ka na 
szyi… Tak wiele znaków zapytania… 

 Śni mi siê czasami, ¿e stoi i patrzy mi w oczy z da-
leka, milcz¹co, ze smutkiem, a jednocześnie ulg¹… 
Budzê siê w nocy i wymadlam dla niej ³askawy los, 
o ile w ogóle jeszcze ¿yje. Ciekawe, czy czuje, ¿e dwój-
ka jej dzieci ma siê dobrze, chyba zwierzêta nie maj¹ 
abstrakcyjnego myślenia i pamiêci o ci¹g³ości rodu… 
Tym lepiej dla nich. 

Ot i ca³a lisia historia… 
Agnieszka Korzeniewska

Bruksela 2018

dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, 
prof. UPWr.

DOŚWIADCZENIA KLINICZNE 
Z INIEKCYJNYMI LEKAMI 

INOTROPOWO-DODATNIMI
Leki inotropowo-dodatnie, czyli leki zwiêkszaj¹ce si³ê 

skurczu miêśnia sercowego, s¹ stosowane od dawna 
w terapii niewydolności serca, zw³aszcza w przypadku 
zaostrzenia objawów choroby. Wśród leków maj¹cych 
zdolnośæ zwiêkszania si³y skurczu miêśnia sercowego 
znajduj¹ siê substancje z wielu grup (tab. 1). Niektóre 
z nich maj¹ jedynie formê iniekcyjn¹, inne zarówno 
iniekcyjn¹ jak i doustn¹, pozwalaj¹c¹ na kontynuacjê 
terapii po ustabilizowaniu stanu pacjenta. 

Najstarszym lekiem o dzia³aniu inotropowo-dodat-
nim jest digoksyna. Ten glikozyd naparstnicy hamuje 
dzia³anie ATP-azy sodowo-potasowej b³ony komórko-
wej kardiomiocyta powoduj¹c tym samym akumulacjê 
sodu wewn¹trz komórki. Sód nastêpnie jest wymie-
niany na wapñ z kompartymentu pozakomórkowe-
go poprzez wymiennik sodowo-wapniowy. Wzrost 
dostêpności wapnia u³atwia interakcjê z kompleksem 
troponin i zwiêksza si³ê skurczu. Nale¿y pamiêtaæ, 
¿e dawkowanie digoksyny powinno byæ ustalone na 
podstawnie bezt³uszczowej masy cia³a lub przeliczone 
na powierzchniê cia³a zwierzêcia. Nale¿y pamiêtaæ, 
¿e w przypadku podania do¿ylnego digoksyny, mo¿e 
ona spowodowaæ obkurczenia siê naczynia. Digoksyna 
jest lekiem o s³abym dzia³aniu inotropowo-dodatnim, 
dodatkowo zwalnia przewodzenie w wêźle przedsion-
kowo-komorowym oraz pobudza nerw b³êdny, st¹d 
rzadko jest wykorzystywana w leczeniu kardiogennego 
obrzêku p³uc. Forma do¿ylna jest znacznie czêściej u¿y-
wana w terapii nadkomorowych zaburzeñ rytmu serca.

Kolejn¹ grup¹ leków wykazuj¹cych dzia³anie inotro-
powo-dodatnie s¹ katecholaminy. W leczeniu ostrej, 
zaawansowanej niewydolności serca u¿ywane s¹: nora-
drenalina, dopamina, dobutamina oraz izoproterenol. 

Dopamina jest syntetycznym odpowiednikiem na-
turalnej aminy katecholowej, prekursora norepine-
fryny. Dzia³a zarówno w ośrodkowym, jak i obwodo-
wym uk³adzie nerwowym: pobudza presynaptyczne 
i postsynaptyczne receptory dopaminergiczne (DA1, 
DA2) oraz receptory adrenergiczne. Dopamina, po-
dobnie jak epinefryna i norepinefryna, dzia³a poprzez 
aktywacjê cyklazy adenylowej i zwiêkszenie stê¿enia 
cAMP w komórce. Efekt leczniczy dopaminy zale¿y od 

Zagadnienia

zawodowe
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zastosowanej dawki. W ma³ych dawkach, 0,5-2 μg/
kg mc./min, dopamina rozszerza naczynia nerkowe 
i trzewne. Zwiêksza przep³yw nerkowy i przes¹czanie 
k³êbuszkowe, a tak¿e wydalanie moczu i utratê sodu. 
Stosowanie ma³ych dawek dopaminy pozostaje niemal 
bez wp³ywu na serce. W zakresie dawek średnich: 2-10 
μg/kg mc./min, dopamina stymuluje zarówno recep-
tory -adrenergiczne, jak i beta-1 w sercu zwiêkszaj¹c 
kurczliwośæ miêśnia sercowego, objêtośæ wyrzutow¹ 
i pojemnośæ minutow¹ serca. Przyspiesza tak¿e czê-
stośæ akcji serca. Powoduje wzrost ciśnienia têtniczego, 
zw³aszcza skurczowego - zwiêksza amplitudê ciśnienia, 
poprawia przep³yw wieñcowy. W dawkach wiêkszych 
ni¿ 10 μg/kg mc./min zaczyna przewa¿aæ dzia³anie 
obkurczaj¹ce naczynia krwionośne. 

Dobutamina jest syntetyczn¹ amin¹ katecholow¹ sty-
muluj¹ca receptory 1-adrenergiczne. Nie ma wp³ywa 
na uwalnianie endogennej noradrenaliny. Wykazuje 
silne dzia³anie inotropowe-dodatnie, s³absze od dopa-
miny dzia³anie chronotropowe i arytmogenne (u³atwia 
przewodnictwo przedsionkowo-komorowe). Zwiêksza 
kurczliwośæ miêśnia sercowego, zwiêksza rzut serca 
i indeks sercowy z minimalnym wp³ywem na czêstośæ 
akcji serca, zmniejsza obci¹¿enie nastêpcze, zmniejsza 
ciśnienie nape³niania lewej komory, zmniejsza p³ucny 
opór naczyniowy - zwiêksza przep³yw p³ucny, zwiêksza 
przep³yw wieñcowy (wtórnie do spadku oporu prze-
p³ywu w naczyniach wieñcowych). Zwiêksza przep³yw 
nerkowy proporcjonalnie do poprawy rzutu serca. Nie 
zwiêksza oporu obwodowego (w niektórych sytuacjach 
klinicznych mo¿e wystêpowaæ jego zmniejszenie). Nie 
wykazuje dzia³ania na receptory dopaminergiczne, nie 
rozszerza naczyñ nerkowych i krezkowych, wykazuje 
s³absze dzia³anie na receptory 2- i -adrenergiczne. 
Pocz¹tek dzia³ania leku wystêpuje po 1-2 min od roz-
poczêcia wlewu. 

Izoproterenol jest u¿ywany u psów z ciê¿k¹ niewy-
dolności¹ serca i towarzysz¹c¹ objawow¹ bradykardi¹, 
a noradrenalina (norepinefryna) jest lekiem u¿ywanym 
w terapii wstrz¹su kardiogennego i resuscytacji kr¹¿e-
niowo-oddechowej. 

Pimobendan jest jedyn¹ substancj¹ z grupy selektyw-
nych inhibitorów fosfodiesterazy-3 (PDE3) zarejestro-
wan¹ do stosowania u zwierz¹t. Mechanizm dzia³ania 
leków z tej grupy polega na selektywnym hamowaniu 
izoenzymu fosfodiesterazy cyklicznego AMP. W wyniku 
zahamowania hydrolizy cAMP zwiêksza siê jego stê¿e-
nie w miêśniu sercowym i b³onie miêśniowej naczyñ. 
Zwiêkszone stê¿enie cAMP zwiêksza dostêpnośæ zjo-
nizowanego wapnia w kardiomiocytach i przyspiesza 
jego wewn¹trzkomórkowe przemieszczenia w czasie 
skurczu, jak te¿ zmniejsza dostêpnośæ wapnia w komór-
kach miêśni g³adkich naczyñ i powoduje ich rozkurcz. 
Skutkuje to zwiêkszeniem objêtości wyrzutowej serca 
poprzez dzia³anie inotropowododatnie, jak równie¿ 
bezpośrednie dzia³anie rozszerzaj¹ce naczynia. W bada-
niach przeprowadzonych u ludzi stwierdzono, ¿e u pa-
cjentów z ostr¹ zastoinow¹ niewydolności¹ kr¹¿enia 
po do¿ylnym podaniu substancji z grupy PDE3 szybko 
zwiêksza siê objêtośæ wyrzutow¹ i pojemnośæ minuto-
w¹ serca. Leki z grupy PDE3 dzia³aj¹ bezpośrednio 
na miêśnie g³adkie naczyñ krwionośnych, zmniejsza-
j¹c obwodowy opór naczyniowy, a tak¿e zwiêkszaj¹c 
przep³yw przez p³ucny uk³ad naczyñ w³osowatych, pro-
wadz¹c do zmniejszenia ciśnienia w kr¹¿eniu p³ucnym. 
Zastosowanie iniekcyjnej formy pimobendanu w le-
czeniu ostrego, kardiogennego obrzêku p³uc stanowi 
bezpieczn¹ i skuteczn¹ alternatywê dla dobutaminy.

Piśmiennictwo u autorki

Źród³o: Konferencja „Walentynki Kardiologiczne”; 
Wroc³aw, 17.02.2018 

Tabela 1. Leki o dzia³aniu inotropowo-dodatnim

Lek i preparat Dawkowanie u psów Dzia³ania niepo¿¹dane i uwagi

Digoksyna 0,0025 mg/kg bolus do¿ylny co 1h 
(dawka ca³kowita do 0,01 mg/kg)

Hipokaliemia nasila dzia³anie proarytmiczne. 
Podczas szybkiego podawania drog¹ do¿yln¹ mo¿e na-
st¹piæ silne obkurczenie siê naczyñ

Dopamina 2-8 μg/kg/min. i.v. Podawaæ w roztworze 5% glukozy pod kontrol¹ kardio-
monitora. Bardzo silne dzia³anie arytmogenne 

Dobutamina 2-20 μg/kg/min. i.v.

Podawaæ w roztworze 5% glukozy pod kontrol¹ kar-
diomonitora. Szybkośæ wlewu nie powinna przekraczaæ 
1 ml/kg/h z uwagi na ryzyko przeci¹¿enia objêtościo-
wego. Silne dzia³anie arytmogenne

Noradrenalina 0,02-0,2 mg/kg 
1-10 μg/kg/min. i.v.

Do leczenia wstrz¹su kardiogennego, gdy ciśnienie skur-
czowe utrzymuje siê poni¿ej 90 mm HG mimo stosowa-
nie leków inotropowo-dodatnich i p³ynoterapii

Pimobendan 0,15 mg/kg i.v. w bolusie Mo¿liwe dzia³anie hipotensyjne. Umiarkowane dzia³anie 
chronotropowe.
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INTERPRETACJA WYNIKÓW 
OZNACZENIA HORMONÓW 

- JAK PORADZIÆ SOBIE W PRAKTYCE 
Z ANALIZ¥ STÊ¯ENIA PROGESTERONU

Metoda badania: istotny czynnik 
Interpretacja wyników stê¿enia progesteronu uzale¿-

niona jest od metody badania. W codziennej praktyce 
mo¿na korzystaæ z dostêpnych na rynku komercyjnych 
zestawów do badania stê¿enia progesteronu, dzia³aj¹-
cych na zasadzie testu ELISA. S¹ to testy pó³ilościo-
we, które pozwalaj¹ jedynie na oszacowanie poziomu 
stê¿enia progesteronu w surowicy krwi psa. Niemniej 
jednak niektóre pó³ilościowe testy (K9 Proges-check, 
Premate test i Minireader) mog¹ prowadziæ do b³êdne-
go wyznaczenia dnia owulacji. Wynika to z fa³szywie 
dodatnich lub fa³szywie ujemnych wyników (ograni-
czona czu³ośæ testu ELISA) lub zbyt du¿ej rozbie¿ności 
miêdzy obserwowanym kolorem a jego interpretacj¹ 
(Target Canine Ovulation - brak pola kontrolnego). 
Z naszych doświadczeñ wynika, ¿e pó³ilościowe testy 
mog¹ zostaæ u¿yte w przypadku: powtarzanych kryæ 
naturalnych, natomiast nale¿y ich unikaæ w przypadku 
inseminacji z u¿yciem ch³odzonego/mro¿onego/s³abej 
jakości nasienia; a tak¿e do wykrycia obni¿enia siê 
stê¿enia progesteronu jako oznaki zbli¿aj¹cego siê po-
rodu. Obecnie badania ilościowe z dok³adnym pomia-
rem stê¿enia progesteronu (P4), dostêpne s¹ w wielu 
weterynaryjnych laboratoriach diagnostycznych oraz 

w klinikach (technologia elektrochemiluminescencyj-
na). Badanie ilościowe ma tê zaletê, ¿e jest bardziej 
precyzyjne i pozwala lekarzowi weterynarii ograniczyæ 
do minimum liczbê wizyt potrzebnych do wyznacze-
nia dnia owulacji. Niemniej jednak ilościowe badania 
wymagaj¹ znajomości ca³ej krzywej wzrostu stê¿enia 
P4, jaka wystêpuje w okolicach owulacji, dioestrus 
i porodu. To bardzo wa¿ne by wiedzieæ, jak¹ krzywa 
charakteryzuje siê ka¿de urz¹dzenie automatyczne u¿y-
wane w codziennej praktyce (zob. ryc.2).

Ryc.2. Wp³yw rodzaju urz¹dzenia do badania stê¿enia 
progesteronu i precyzyjnośæ w wyznaczaniu optymalnego 

terminu krycia.

Jak zinterpretowaæ krzyw¹ wzrostu 
progesteronu w trakcie cieczki
Podstaw¹ interpretacji badañ P4 jest krzywa wzrostu 

stê¿enia (nachylenie krzywej), a nie jedynie otrzymywa-
ne wartości. Wynika to z du¿ej zmienności osobniczej 
w osi¹ganym stê¿eniu progesteronu we krwi podczas 
owulacji, a tak¿e odchyleniami wyników pomiêdzy ko-
mercyjnymi testami oraz w trakcie przeprowadzania 
samego testu (jest to istotne w ka¿dym automatycznym 
urz¹dzeniu do pomiaru P4, co skutkuje wahaniami wy-
ników przy niskich wartościach progesteronu). U suk 

Wartośæ podstawowa 
(wartości stê¿enia oraz ich 
odchylenia bez znaczenia)

Wyrzut/pik LH 
ng/ml *

Owulacja 
ng/ml

24 godziny po 
owulacji ng/ml

AIA 360™ Tosoh© 
Elecsys™ Roche© < 2 2 - 4 5 - 10 10 - 20

Speadreader™ 
Virbac® 
Minireader™ 
Minitube©

< 2 2 - 5 4 - 10

Minividas™ 
Biomérieux© < 3 3 - 6 10 - 15 18 - 25

Ryc.1. Interpretacja stê¿enia progesteronu podczas rui w³aściwej u suki 
*1 ng/mL= 1 pg/?L=3.18 nmol/l
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obserwujemy przedowulacyjn¹ luteinizacjê pêcherzy-
ków jajnikowych (pocz¹tek wyrzutu LH). Opóźnienie 
pomiêdzy wyrzutem LH a owulacj¹ wynosi 2-4 dni, 
natomiast miêdzy owulacj¹ a optymalnym terminem 
krycia kolejne 2-4 dni. Ponadto u 2/3 suk owulacja 
wystêpuje miêdzy 10. a 15. dniem cieczki. Zatem 
pierwsze pobranie krwi do badania powinno nast¹piæ 
miêdzy 5. a 8. dniem cieczki, a nastêpnie co 3-4 dni, 
jeśli stê¿enie jest na poziomie podstawowym, a od 
momentu wykrycia wylewu LH codziennie. Średnio 
potrzeba trzech do czterech pobrañ do określenia opty-
malnego terminu krycia czy inseminacji.

Uwaga: Wzrost stê¿enia P4 nie wyklucza obecności 
torbieli jajnika, które mog¹ prowadziæ do niep³odno-
ści. Nale¿y wykonaæ badanie ultrasonograficzne i/
lub pomiar stê¿enia estrogenów w przypadku podej-
rzenia torbieli pêcherzykowej (niep³odnośæ, wyd³u¿e-
nie fazy oestrus). Przypadek kliniczny torbieli jajnika 
wymaga szczegó³owej interpretacji wyników stê¿enia 
estrogenów w trakcie cieczki. Stê¿enie estrogenów 
powinno mieæ wartośæ podstawow¹ w czasie owulacji 
(<60 pmol/l). Badanie musi zostaæ przeprowadzone 
w laboratorium weterynaryjnym: ró¿nice gatunkowe 
mog¹ prowadziæ do uzyskania wyników fa³szywie - po-
zytywnych u psów, je¿eli badanie przeprowadzane jest 
z u¿yciem odczynników czy aparatury przeznaczonej 
dla innych gatunków zwierz¹t lub ludzi.

Jak interpretowaæ wyniki stê¿enia 
progesteronu w czasie ci¹¿y
Po owulacji cia³ko ¿ó³te rozwija siê na jajniku w pêk-

niêtym pêcherzyku jajnikowym, co pozwala na syn-
tezê i wydzielanie progesteronu w czasie ci¹¿y przez 
populacjê komórek ziarnistych. Maksymalne stê¿enie 
progesteronu osi¹gane jest miêdzy 10 a 20 dniem po 
owulacji. W tym czasie wartości progesteronu ró¿ni¹ 
siê pomiêdzy poszczególnymi sukami. Niemniej jednak 
w tym okresie (10-25 dzieñ po owulacji) P4 musi mie-
ściæ siê w granicach od 25 ng/ml do ponad 80 ng/ml. 
Dla w³aściwej interpretacji istotne s¹: dobowe wahania 
stê¿enia - poranne pomiary stê¿enia s¹ ponad 20% 
wy¿sze ni¿ wieczorne, zatem pobranie krwi powinno 
byæ wykonywane zawsze o tej samej porze dnia; war-
tośæ ni¿sza od 20 ng/ml mo¿e byæ zwi¹zana z obni¿o-
n¹ p³odności¹ oraz wy¿szym ryzkiem niedoczynności 
cia³ka ¿ó³tego oraz poronienia; spadek poziomu P4 
w pierwszych 30 dniach ci¹¿y nale¿y uznaæ za nie-
fizjologiczny; P4 musi byæ mierzone zawsze w tym 
samym urz¹dzeniu podczas ca³ego cyklu badañ (jak 
dot¹d dostêpne s¹ tylko AIA, Elecsys i MiniVidas). Po 
30 dniach od owulacji stê¿enie progesteronu zaczyna 
stopniowo siê obni¿aæ, co trwa przez 5-6 tygodni. 
Krzywa stê¿enia progesteronu suki ciê¿arnej jest po-
dobna do krzywej uzyskiwanej u suk niepokrytych, 
czy suk poddanych hysterektomii w trakcie cieczki. 
Stê¿enie progesteronu powinno pozostaæ wy¿sze od 
15 ng/ml przez pierwsze 45 dni ci¹¿y, a powy¿ej 10 
ng/ml do 55 dnia ci¹¿y. 

Faza cia³ka ¿ó³tego u ciê¿arnej suki koñczy siê nagle 
(średnio 60-62 dni po owulacji) jako jeden z elemen-
tów rozpoczynaj¹cego siê porodu, podczas gdy u nieza-

p³odnionych suk cia³ko ¿ó³te ulega stopniowej regresji, 
czêsto 10 do 30 dni d³u¿ej ni¿ obserwuje siê to u suk 
w ci¹¿y. Nag³y spadek P4 w przeci¹gu 24 godz. przed 
spodziewanym porodem jest prawid³owy: <2 ng/ml 
(AIA, Elecsys, Speadreader), <3-4 ng/ml (Minividas). 
Gdy P4 jest >5 ng/ml (AIA, Elecsys, Speadreader) lub 
>10 ng/ml (Minividas) to suka nie oszczeni siê w ci¹-
gu nastêpnych 24 godzin (wa¿ne przy planowanym 
cesarskim ciêciu). Krzywa progesteronu w ostatnich 
dniach ci¹¿y czêsto przyjmuje kszta³t zêbów pi³y i waha 
siê miêdzy 5 a 15 ng/ml.

Źród³o: XIII Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t: 
p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; Wroc³aw, 14-15.10.2017

George Mantziaras, DVM, PhD
Hellenic Airforce Med. Dir. General Staff, 
Private Practitioner EchoVet
Email: gmantziaras@yahoo.com

ULTRASONOGRAFICZNE MONITORO-
WANIE OWULACJI, ROZWOJU P£ODU 

I BIOMETRII P£ODOWEJ

Wstêp
Ultrasonografia uwa¿ana jest za najwa¿niejsz¹ meto-

dê obrazowania w po³o¿nictwie i ginekologii, zarówno 
w medycynie cz³owieka jak i zwierz¹t. W praktyce kli-
nicznej ma³ych zwierz¹t nast¹pi³ wzrost  zainteresowania 

Ryc.3.:Profil hormonalny w czasie cyklu p³ciowego u suki 
ciê¿arnej 
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ultrasonografi¹, jest to bowiem metoda bezbolesna, 
nieinwazyjna, niejonizuj¹ca, a tak¿e bezpieczna dla suk 
lub kotek, dla p³odów i operatora. Dziêki temu sta³a 
siê powszechnie stosowana. Poza tym umiejêtności 
lekarzy weterynarii wci¹¿ rosn¹, badanie to nie wy-
maga sedacji oraz w³aściciel mo¿e bezpiecznie w nim 
uczestniczyæ. Obrazowanie dopplerowskie umo¿liwia 
lekarzom weterynarii ocenê przep³ywu krwi oraz ¿ywot-
ności zarodków i p³odów. Inne metody obrazowania 
nie maj¹ diagnostycznego znaczenia, wymagaj¹ one 
sedacji (rtg, tomografia komputerowa - CT, rezonans 
magnetyczny - MRI), wykorzystuj¹ promienie jonizuj¹-
ce (rtg, CT) oraz s¹ bardzo drogie (CT, MRI).

Dla zobrazowania macicy i jajników u nieciê¿arnej 
suki i kotki odpowiednie s¹ g³owice micro-convex 
lub liniowe o zmiennej czêstotliwości, w zale¿ności 
od wielkości zwierzêcia oraz obrazowanego organu. 
Badanie jajników za pomoc¹ g³owicy liniowej przy po-
mocy wy¿szych czêstotliwości (10-12 MHz) dostarcza 
lekarzowi obrazu w wysokiej rozdzielczości, podczas 
gdy obrazowanie później ci¹¿y przy pomocy g³owicy 
micro-convex przy ni¿szej czêstotliwości (5-8 MHz) jest 
konieczne, poniewa¿ zapewnia kompromis pomiêdzy 
wystarczaj¹c¹ penetracj¹ a odpowiedni¹ rozdzielczo-
ści¹ obrazu. 

Monitorowanie owulacji
Monitorowanie spontanicznej owulacji ma znaczenie 

klinicznie i jest zalecane u suk, gdy¿ pozwala na:
• wyznaczenie optymalnego terminu krycia (krycie 

naturalne, inseminacja nasieniem świe¿ym, ch³o-
dzonym lub mro¿onym)

• określenie terminu porodu
• zaplanowanie ciêcia cesarskiego w przypadku ci¹¿y 

przenoszonej.
Kotki maj¹ owulacje indukowan¹, wiêc ultrasono-

graficzne monitorowanie owulacji ma ograniczon¹ 
wartośæ kliniczn¹. 

Badanie jajników wykonuje siê w pozycji grzbietowej, 
brzusznej lub na zwierzêciu stoj¹cym. Sierśæ powinna 
byæ wygolona, a akustyczny ¿el do USG powinien byæ 
na³o¿ony w okolicy nerek po obu stronach. Jajniki s¹ 
zlokalizowane blisko ściany brzucha, tylnie i czêsto 
bocznie od doogonowego bieguna nerki po tej samej 
stronie. Nerki u¿ywane s¹ jako anatomiczne punkty od-
niesienia dla identyfikacji jajników. W niektórych przy-
padkach nie udaje siê zobrazowaæ jajników ze wzglêdu 
na gaz zgromadzony w jelitach lub z powodu t³uszczu.

Jajniki s¹ owalnego kszta³tu, osi¹gaj¹ do 2 cm d³u-
gości u suk oraz 1 cm u kotek. Ich ultrasonograficzny 
obraz zmienia siê podczas cyklu. Powinno wykonywaæ 
siê kilka kolejnych badañ w celu wykrycia owulacji. 

Podczas anoestrus i wczesnego proestrus jajniki 
s¹ ma³e (mniejsze ni¿ 1,5x1,0x08 cm), o owalnym 
kszta³cie, g³adkim konturze i jednolitej echogeniczno-
ści, pêcherzyki lub cia³ka ¿ó³te nie s¹ widoczne lub s¹ 
nieobecne. W proestrus jajniki powiêkszaj¹ siê i ma³e, 
wype³nione p³ynem, bezechowe pêcherzyki (1-2 mm 
średnicy) staj¹ siê widoczne. Pêcherzyki powiêkszaj¹ siê 
w czasie (mog¹ mieæ do 11 mm), maj¹ wyraźn¹ ścianê 

i bezechowy p³ynny środek z dystalnym wzmocnie-
niem. Maksymalna wielkośæ pêcherzyków jest zazwy-
czaj osi¹galna dzieñ po piku LH, dzieñ przed owula-
cj¹. W miarê jak rośnie wielkośæ i liczba pêcherzyków, 
powierzchnia jajnika staje siê nieregularna i nierów-
na. W dniu owulacji bezechowe, wype³nione p³ynem 
pêcherzyki zmieniaj¹ siê w hiperechogeniczne cia³ka 
krwiste. Ma³a ilośæ p³ynu mo¿e zostaæ okazjonalnie 
wykryta w okolicy jajnika. Luteinizacja pêcherzyków 
zachodzi przed owulacj¹, a pêcherzyki nie zapadaj¹ 
siê po owulacji, sprawiaj¹c tym trudności w odró¿-
nieniu przedowulacyjnych pêcherzyków i/lub cia³ek 
¿ó³tych. Cia³ka ¿ó³te s¹ jamiste podczas wczesnego 
diestrus i oko³o 6 dnia po owulacji wracaj¹ do okr¹-
g³ego kszta³tu i mog¹ byæ mylnie zdiagnozowane jako 
przedowulacyjne pêcherzyki. Podczas diestrus jajniki 
s¹ du¿e, zrazikowe, z nierównomiernym konturem. 
Wype³nione p³ynem cia³ka ¿ó³te stopniowo zmniejszaj¹ 
siê, zwiêksza siê natomiast ich echogenicznośæ. 

Dok³adnośæ wyznaczanego terminu owulacji u suk 
wzrasta, gdy lekarz weterynarii korzysta z kombinacji 
ró¿nych technik takich jak: cytologia, oznaczenie po-
ziomu progesteronu oraz waginoskopia. 

G³ówn¹ wad¹ w wyznaczaniu momentu owulacji 
przy u¿yciu USG jest koniecznośæ codziennego bada-
nia oraz posiadania pewnego doświadczenia ze strony 
lekarza wykonuj¹cego badanie. 

Rozwój p³odu - biometria p³odowa
Monitorowanie rozwoju p³odu jest niezast¹pione 

w celu zapobiegania śmiertelności p³odowej w przypad-
ku komplikacji porodowych, a tak¿e pozwala zdiagno-
zowaæ przenoszon¹ ci¹¿ê. Potwierdzenie stresu p³odo-
wego jest dobrym wyznacznikiem, ¿e cesarskie ciêcie 
powinno byæ przeprowadzone niezw³ocznie. Poza tym 
wyznaczenie terminu porodu u suk i kotek jest bardzo 
wa¿ne zarówno dla lekarzy, jak i hodowców, w szcze-
gólności by rozpoznaæ czy suka lub kotka rozpoczê³a 
poród przedwcześnie, czy ci¹¿a jest przed³u¿ona lub 
w przypadku, gdy planowane jest ciêcie cesarskie. 

U psów rozpoczêcie rui, krycie, data inseminacji 
nie mog¹ byæ wykorzystane do wyznaczania daty po-
rodu, nie s¹ one bowiem tak precyzyjne jak u innych 
gatunków zwierz¹t. 

D³ugośæ ci¹¿y mierzona jest u psów od dnia piku 
LH, u kotek natomiast od dnia krycia.

U¿ywane s¹ ró¿ne metody wyznaczania czasu trwa-
nia ci¹¿y przy u¿yciu USG i mo¿emy je podzieliæ na 
dwie grupy:

1. Ustalenie terminu owulacji, jak opisano powy-
¿ej. U psów poród nastêpuje oko³o 63+/-1 dzieñ po 
owulacji. Niemniej jednak w codziennej praktyce we-
terynaryjnej wyznaczanie momentu owulacji mo¿e byæ 
niepraktyczne, ze wzglêdu na koniecznośæ codziennego 
przeprowadzenia badania, i przez to nie jest wykony-
wane. Jednak nawet w takich przypadkach pozostaje 
potrzeba oszacowania terminu porodu. 

2. Pojawienie siê struktur p³odowych i pozap³odo-
wych. Przewidywanie wieku p³odu poprzez odnoto-
wanie pierwszego pojawienia siê struktur p³odowych 
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i pozap³odowych odpowiednich dla danego momentu 
ci¹¿y mo¿e byæ dok³adniejsze ni¿ pomiary, ale jest 
technicznie trudniejsze. Metoda ta nie zawsze wyko-
rzystywana jest w praktyce, poniewa¿ badanie USG 
musi byæ przeprowadzone kilka razy. 

Ilośæ dni od piku LH i wygl¹d struktur p³odu u suk 
przedstawiono w tabeli poni¿ej (England i wsp. 1990, 
Yeager i wsp. 1992, Concannon 2000, Levstein-Vo-
lanski 2008, Lopate 2008):

Pêcherz p³odowy: dzieñ 18-21
Zarodek: dzieñ 22-25
Bicie serca: dzieñ 23-25
Pêcherzyk ¿ó³tkowy, U-kszta³t: dzieñ 25-28
Pêcherzyk ¿ó³tkowy, rurowy:  dzieñ 27-31
Zarodek dwubiegunowy: dzieñ 27
£o¿ysko:  dzieñ 26-27
Szkielet: dzieñ 29-33
Zawi¹zki koñczyn: dzieñ 31-32
Ruchy p³odu: dzieñ 32-34
¯o³¹dek:  dzieñ 29-33
Pêcherz moczowy: dzieñ 31-35
Pêcherzyk miedzy- i kresomózgowia: dzieñ 29-33
Wyraźny brzuch/klatka piersiowa: dzieñ 34-36
Ró¿nica echogenności w¹troby/p³uc: dzieñ 35-38
Nerki:  dzieñ 41-43
W¹troba hyperechogeniczna w stosunku 

do narz¹dów jamy brzusznej:  dzieñ 39-47
Komory serca:  dzieñ 40
Jelita:  dzieñ 57-63
Persytaltyka jelit: dzieñ 62-64
Liczba dni od krycia i wygl¹d struktur p³odu u kotek 

przedstawiono w tabeli poni¿ej (Zambelli i wsp. 2002a, 
Zambelli i Prati 2006, Davidson i Baker 2009):

Pêcherz p³odowy:  dzieñ 10-11
Zarodek:  dzieñ 14-15
Bicie serca:  dzieñ 16-17
Zarodek, C-kszta³tny: dzieñ 17
Zawi¹zki koñczyn:  dzieñ 18
Pêcherzyk ¿ó³tkowy, rurowy:  dzieñ 25-40
P³uca hipereechogeniczne w stosunku 

do w¹troby:  dzieñ 30
DPTV:  dzieñ 30
Pêcherz moczowy: dzieñ 30
¯o³¹dek:  dzieñ 30
Nerki: dzieñ 39
Jelita: dzieñ 40
Ruchy p³odu:  dzieñ 33
Oczy:  dzieñ 35
Komory serca:  dzieñ 50
Kora nerek i rdzeñ:  dzieñ 50
Soczewka: dzieñ 50
B³ona śluzowa jelit:  dzieñ 54

Pomiary struktur p³odowych i pozap³odowych 
Udowodniono, ¿e ultrasonograficzne pomiary p³odu 

i struktur pozap³odowych to powszechna i dok³adna 
metoda wyznaczenia terminu porodu podczas ci¹¿y, 
nawet w przypadkach, gdy data owulacji jest nieznana. 
Specjalne wzory s¹ u¿ywane w zale¿ności od para-
metrów USG, gatunku, a w przypadku psów równie¿ 
wielkości suki.

Najczêściej mierzonymi parametrami s¹: oś ciemie-
niowo-siedzeniowa (ang. crown-rump length, CRL); 
średnica dwuciemieniowa (ang. biparietal diameter, 

BPD), średnica cia³a p³odu (ang. body diameter, BD); 
pêcherzyk kresomózgowo-miêdzymózgowy (deep por-
tion of telencephalic vesicle, DPTV).

Kilka wzorów do obliczania wieku ci¹¿owego (ang. 
gestational age, GA) zosta³o opublikowanych w litera-
turze i krótko przedstawiono je poni¿ej:
SUKA
Struktury p³odu:
CRL suki średnich ras:
GA = (3 x CRL) + 27 (Nyland & Matoon 2002)
GA = 24,64 + 4,54 x cm - 0,24 x cm2 

(Yeager et al 1992)
BPD, suki średnich ras:
GA = (15 x HD) + 20 (Nyland & Matoon 2002)
GA = 21,08 + 14,88 x cm - 0,11 x cm2 

(Yeager et al 1992)
DPB = (mm - 29,18) / 0.7 (Luvoni & Grioni 2000)
BPD, suki ma³ych rasy:
DPB = 63,2 - (24,7 + 1,54 x mm) Maltese 

(Son et al 2001) 
DPB = 63,4 - (23,89 + 1,63 x mm) Yorkshire 

(Son et al 2001) 
DPB = (mm - 25,11) / 0,61 (Luvoni & Grioni 2000)
BD, suki średnich ras:
GA = (7 x BD) +29 (Nyland & Matoon 2002)
GA = 22,89 + 12,75 x cm - 1,17 x cm2 

(Yeager et al 1992)
BD + BPD:
GA = (6 x BPD) + (3 x BD) + 30 

(Nyland & Matoon 2002)
DPB = 34,27 - 5,89 x BPD (cm) - 2,77 x BD (cm) 

(England et al 1990)
DPTV, suki ma³ych rasy: 
DBP = (mm - 10,11) / 0,24 

(Beccaglia & Luvoni 2006)
DPTV, suki średnich ras:
DBP = (mm - 14,15) / 0,4 

(Beccaglia & Luvoni 2006, Beccaglia et al 2008b)
DPTV, suki du¿ych ras:
DBP = (mm - 10,27) / 0,24 

(Beccaglia & Luvoni 2006 , Beccaglia et al 2008b)
Struktury pozap³odowe:
ICC, suki ma³ych ras:
DBP = (mm - 68,88) / 1,53 (Luvoni & Grioni 2000). 

DBP = 65±2 - GA
DBP = 63,2 - (18,58 + 0,71 x mm) Maltese 

(Son et al 2001). DBP = 65±2 - GA 
DBP = 63,4 - (18,92 + 0,65 x mm) Yorkshire 

(Son et al 2001). DBP = 65±2 - GA
ICC, suki średnich ras:
GA = 19,66 + 6,27 x (cm) (Yeager et al 1992). 

DBP = 65±2 - GA
GA = (6 x cm) + 20 (Nyland & Matoon 2002). 

DBP = 65±2 - GA
DBP = (mm - 82,13) / 1,8 (Luvoni & Grioni 2000)
OUD, suki ma³ych ras:
DBP = (mm - 85,17) / 1,83 (Luvoni & Grioni 2000) 
OUD, suki średnich ras:
GA = 17,39 + 4,98 x cm (Yeager et al 1992). 

DBP = 65±2 - GA
DBP = (mm - 80,78) / 1,57 (Luvoni & Grioni 2000)
KOTKA
Struktury pozap³odowe, przed 40 dniem ci¹¿y:
GA = 2,0087 x - 31,43. x = d³ugośæ zarodka/p³odu 

od czaski do kości ogonowej w 17 - 30 dniu ) w mm 
(Zambelli et al 2002b)
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GA = 1,602 x - 12,13. x = OUD in mm 
(Zambelli et al 2002b)

GA = 1,368 x - 11,566. x = ICC in mm 
(Zambelli et al 2002b)

Obliczanie d³ugości trwania ci¹¿y u kotek, po 40 dniu:
GA = 25 x BPD + 3. DBP = 61 - GA. 

(Nyland & Matoon 2002, Davidson & Baker 2009)
GA = 11 x BD + 21. DBP = 61 - GA. 

(Nyland & Matoon 2002, Davidson & Baker 2009)
DBP = BPD (mm) - 23,39 / 0,47 days 

(Beccaglia et al 2008 a)
BPD = DPTV (mm) - 10,74 / 0,22 days 

(Beccaglia et al 2008 a)
BD(mm) = 0,405565e0,0372141*t, 

t=[log(BD/0,405565] / 0,0372141 
(Zambelli et al 2004)

BPD(mm) = 0,483873e0,02756*t, 
t=[log(BPD/0,483873)] / 0,02756 
(Zambelli et al 2004)

GD(mm)=0,115113e0,0388901*t, 
t=[log(GD/0,115113)] / 0,0388901 
(Zambelli et al 2004)

U¿yte skróty :
 BD = body diameter - średnica cia³a p³odu
 BPD = biparietal diameter - średnica dwuciemieniowa
 CRL = crown-rump length - oś ciemieniowo-siedzeniowa
 DPTV = deep portion of telencephalic vesicle 
   - pêcherzyk kresomózgowo-miêdzymózgowy
 GA = gestational age - d³ugośæ ci¹¿y
 GD = gastric diameter - średnica ¿o³¹dka
 ICC = inner chorionic cavity 
   - wewnêtrzna średnica jamy kosmówkowej
 OUD = outer uterus diameter - zewnêtrzna średnica 
   macicy w miejscu implantacji
 DBP = days before parturition - dni do porodu

Źród³o: XIII Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t: 
p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; Wroc³aw, 14-15.10.2017

Xavier Lévy, DVM, ECAR dipl. 
Canine Semen Bank - Center of Cernivores Reproduction 
- Isle jourdain, 32600 France 
Email: vetreproduction@gmail.com

ZNIECZULENIA W CESARSKIM 
CIÊCIU I W PEDIATRII

Odpowiednie znieczulenie jest kluczowe podczas 
zabiegu ciêcia cesarskiego, ma wp³yw na obni¿enie 
śmiertelności matki i potomstwa oraz ograniczenie 
konieczności resuscytacji noworodków i przyspieszenie 

rekonwalescencji samicy. Podczas operacji wystêpuj¹ 
dwa kolejno nastêpuj¹ce po sobie i zazêbiaj¹ce siê 
elementy: znieczulenie zastosowane u matki oraz re-
suscytacja noworodków. St¹d z³o¿onośæ dzia³añ ane-
stetycznych oraz waga odpowiedniej organizacji pracy. 
Trzy g³ówne elementy mog¹ powodowaæ komplikacje 
w przebiegu znieczulenia:

- Wszystkie leki u¿ywane w czasie znieczulenia od-
dzia³uj¹ na organizm, a niektóre z nich mog¹ byæ 
szkodliwe dla p³odów. Na przyk³ad silne dzia³anie 
zwê¿aj¹ce naczynia krwionośne wywo³ywane przez 
alfa2 agonistów prowadzi do znacznego ograni-
czenia ukrwienia macicy. Gdy ktoś zmuszony jest 
u¿ywaæ tylko tych środków, musi liczyæ siê ze znacz-
nym stresem p³odowym.

- Wszystkie środki oddzia³uj¹ce na uk³ad nerwowy 
matki przechodz¹ równie¿ przez barierê ³o¿yskow¹, 
wiêc znieczulenie samicy nie maj¹ce wp³ywu na 
p³ody stanowi trudne wyzwanie. Zbyt du¿a dawka 
leków anestetycznych mo¿e prowadziæ do wydo-
bycia p³odów w stanie g³êbokiego znieczulenia, co 
oznacza wyst¹pienie powa¿nych zaburzeñ kr¹¿e-
niowo-oddechowych oraz koniecznośæ przeprowa-
dzenia intensywnej resuscytacji.

- Ze wzglêdu na niedojrza³ośæ wiêkszości g³ównych 
uk³adów noworodka, nale¿y braæ pod uwagê dzia³a-
nie pre- i postanestetyczne podawanych środków. 
Leki takie jak ketamina powoduj¹ przed³u¿one de-
presyjne dzia³anie na organizm noworodka.

W tej sytuacji docenia siê najprostsze metody i ich 
skutecznośæ w tak skomplikowanych przypadkach i za-
leca siê stosowanie leków o krótkim czasie dzia³ania 
(lub posiadaj¹cych antagonistów) oraz takich, których 
dzia³anie na p³ód jest ograniczone.

1. Premedykacja, 
krok 1: Zmniejszenie stresu oraz hipoksji. 
Bardzo istotny krok
Przygotowanie suki do zabiegu w spokojnych wa-

runkach zmniejsza koniecznośæ u¿ywania środków do 
sedacji. Jedna osoba (mo¿e to byæ w³aściciel) powinna 
uspokajaæ le¿¹c¹ na boku matkê, w czasie gdy obs³uga 
goli okolice linii bia³ej (do granicy sutków) oraz czy-
ści skórê do zabiegu. Tlenoterapia jest zalecana tylko 
wtedy, kiedy nie powoduje ekscytacji u suki (czêsto). 
Chirurg przygotowuje narzêdzia oraz nici chirurgiczne. 
Jeśli suka jest bardzo pobudzona (rzadkie przypadki), 
sedacja mo¿e byæ potrzebna. Nale¿y unikaæ acepro-
mazyny (d³ugo dzia³a na matkê oraz na p³ody). Dia-
zepam równie¿ wykazuje bardzo silne dzia³anie, nie 
ma zbyt wielu danych dotycz¹cych jego wp³ywu na 
noworodki. Mo¿e byæ on przydatny, je¿eli posiadamy 
preparat antagonistyczny, który podamy noworodkom 
(Flumazenil, 0,01 mg/kg). W³aściwości uspokajajace 
2-agonistów (ksylazyna lub medetomidyna) wydaj¹ 
siê interesuj¹ce. Leki te powoduj¹ znaczne zwê¿enie 
naczyñ krwionośnych. W niskich dawkach (5-10 mi-
krogram/kg IM) s¹ u¿yteczne w indukcji znieczulenia, 
ich dzia³anie musi natomiast zostaæ wyeliminowane 
(antipamezol) jak najszybciej u suki (po indukcji) lub 
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u p³odów (kropla podjêzykowo). Opioidy wydaj¹ siê 
byæ dobrze tolerowane przez p³ody, jednak dostêpnych 
danych literaturowych jest niewiele.

W celu ograniczenia ryzyka zarzucania treści po-
karmowej w czasie zabiegu operacyjnego (znacznego 
w wysokiej ci¹¿y), zaleca siê podanie środków prze-
ciwwymiotnych o w³aściwościach prokinetycznych 
(metoklopramid) przed indukcj¹ znieczulenia. U ras 
brachycefalicznych zaleca siê, by suka by³a na czczo 
przed zabiegiem przez 12 godzin, a wcześniej powinna 
byæ karmiona karm¹ wilgotn¹. Stó³ operacyjny powi-
nien byæ przechylony 10 do 15 stopni (g³owa w górê), 
co zmniejszy ucisk macicy na przeponê. Suka powinna 
byæ u³o¿ona w pozycji lekko bocznej, co odci¹¿y ¿y³ê 
g³ówn¹ oraz naczynia nerkowe. By zmniejszyæ wp³yw 
rozszerzenia naczyñ krwionośnych podczas dalszych 
faz znieczulenia, stosowana jest p³ynoterapia z u¿yciem 
roztworu Ringera 5-10 ml/kg/min.

2. Znieczulenie: indukcja oraz podtrzymanie 
do czasu wydobycia p³odów
Wybór środków znieczulaj¹cych u¿ytych w fazie 

indukcji ma kluczowe znaczenie. Musz¹ one dzia³aæ 
szybko i krótkotrwale oraz podlegaæ szybkiemu me-
tabolizowaniu w organizmie matki i p³odów. Propofol 
oraz alfaksalon s¹ środkami z wyboru podczas induk-
cji znieczulenia w czasie cesarskiego ciêcia. Drugi 
wymieniony zmniejsza odruch po³ykania, u³atwiaj¹c 
„atraumatyczn¹” intubacjê, mo¿e byæ równie¿ podany 
domiêśniowo u nie daj¹cych siê dotkn¹æ kotek.

Dawki wymagane do osi¹gniêcia zadowalaj¹cego 
poziomu znieczulenia to 3 mg/kg i 4 mg/kg odpowied-
nio dla alfaksalonu i propofolu. W podaniu do¿ylnym 
bardzo wa¿ne jest podawanie środka znieczulaj¹cego 
powoli (powy¿ej 40 sekund) w celu utrzymania najni¿-
szej wymaganej do narkozy dawki oraz w ograniczeniu 
ryzyka bezdechu. Nale¿y szybko wykonaæ intubacjê 
w celu ograniczenia ryzyka zach³yśniêcia treści¹ po-
karmow¹. Jeśli u samicy zak³adanie kateteru do¿ylne-
go powoduje stres lub jest niemo¿liwe do wykonania, 
wskazana jest indukcja wziewna przy pomocy maski 
(Izofluran/O2). Wed³ug autora ta metoda jest bardzo 
skuteczna u nerwowych kotek. Nale¿y jednak mieæ 
na uwadze mo¿liwe komplikacje w tej fazie, takie jak: 
zwê¿enie dróg oddechowych, zarzucanie treści pokar-
mowej, wymioty oraz skurcz krtani. Nale¿y jak najszyb-
ciej za³o¿yæ dojście do¿ylne. Zazwyczaj rozszerzenie 
naczyñ krwionośnych u³atwia umieszczenie kateteru 
w ¿yle. Kiedy stan pe³nej narkozy zostanie osi¹gniêty, 
po przeprowadzeniu intubacji, chirurg mo¿e zadbaæ 
o analgezjê poprzez ostrzykanie okolicy linii bia³ej lido-
kain¹ (1-2mg/kg). To dzia³anie ma na celu zmniejsze-
nie bólu oraz pooperacyjnego stanu zapalnego okolicy 
ciêcia. Nie nale¿y przekraczaæ dawki lidokainy 8 mg/
kg/dzieñ. Przed wydobyciem p³odów pe³ne znieczule-
nie powinno byæ utrzymywane przy u¿yciu najni¿szych 
mo¿liwych dawek środków znieczulaj¹cych.

W przypadku po³¹czenia wziewnego O2/izo-se-
wofluran, frakcja środka znieczulaj¹cego nie powinna 
przekraczaæ 2%. W przypadku braku wziewnych ane-

stetyków, bolusy środków znieczulaj¹cych powinny byæ 
utrzymane na najni¿szym mo¿liwym poziomie. W tym 
kontekście alfaksalon ma przewagê nad propofolem: 
nie wykazuje efektu kumulacyjnego, w mniejszym stop-
niu oddzia³uje na ciśnienie krwi i naczynia krwionośne.

3. Zniesienie bólu
Ból spowodowany intubacj¹, zabiegiem chirurgicz-

nym (pooperacyjne skurcze macicy) jest istotnym czyn-
nikiem odgrywaj¹cym rolê w przed i pooperacyjnej 
śmiertelności, zmniejszeniu produkcji mleka, mo¿liwym 
odrzuceniu noworodków, a nawet kanibalizmie (g³ów-
nie u kotów). Propofol, alfaksalon oraz izofluran nie 
maj¹ w³aściwości analgetycznych. Indukcja znieczule-
nia przy pomocy alfaksalonu zmniejsza skurcz krtani, 
w konsekwencji ograniczaj¹c ból wywo³any intubacj¹ 
(który mo¿e prowadziæ do hipertensji oraz wtórnej ta-
chykardii). Niemniej jednak lidokaina w sprayu podana 
do krtani przed intubacj¹ jest nadal zalecana. Ostrzy-
kanie linii ciêcia lidokain¹ zmniejsza ból oraz zapalenie 
tkanek. Takie dzia³anie mo¿e ograniczyæ potrzebê u¿y-
cia środków znieczulaj¹cych oraz zapewniæ zwierzêciu 
komfort wybudzania, co jest bardzo wa¿ne w procesie 
akceptacji miotu. Buprenorfina, czêściowy agonista 
receptorów mi, jest najczêściej zalecanym opiatem 
do wywo³ania efektu analgezji w cesarskim ciêciu. Jej 
dzia³anie jest silniejsze i d³u¿sze ni¿ dzia³anie morfiny 
(>8 godzin), nie wykazuje sedacyjnych i pokarmowych 
efektów ubocznych tej drugiej. Buprenorfina dzia³a 
po 30-45 min od podania. Zalecane jest jej podanie 
do¿ylne lub domiêśniowe przed goleniem samicy.

Podanie mo¿e byæ powtarzane w zale¿ności od stop-
nia dyskomfortu zaobserwowanego u samicy w ci¹gu 
8-24 h po zabiegu, ale rzadko jest to konieczne. Po-
mimo tego, ¿e środek ten przechodzi barierê ³o¿yskow¹ 
oraz w niskim stê¿eniu znajduje siê w mleku, nie opisa-
no negatywnego wp³ywu na noworodki w medycynie 
ludzkiej ani w weterynaryjnej (dane w³asne autora). 
Kobietom uzale¿nionym podaje siê w czasie ci¹¿y bu-
prenorfinê (Subutex® [H]) bez negatywnego wp³ywu 
na późniejsze zdrowie dziecka. Niektórzy autorzy za-
lecaj¹ podanie NLPZ na koñcu zabiegu operacyjnego 
(i byæ mo¿e w ci¹gu kilku kolejnych dni) w celu obni-
¿enia poziomu bólu oraz zwiêkszenia produkcji mleka 
oraz jakości opieki nad miotem. NLPZ przechodz¹ do 
mleka w bardzo niskim stê¿eniu (<5%), wiêc ryzyko 
neurotoksycznego wp³ywu na organizm noworodka 
jest ograniczone.

4. Znieczulenie w pediatrii
Wrodzone anomalie oraz urazy (uszkodzenia skó-

ry…) mog¹ byæ leczone w pierwszym tygodniu ¿ycia 
na drodze interwencji chirurgicznej. Znieczulenie szcze-
ni¹t jest ³atwe i bezpieczne, jeśli s¹ brane pod uwagê 
specyficzne potrzeby noworodków oraz pacjentów 
pediatrycznych.

4.1 Informacje dotycz¹ce fizjologii
Pomiêdzy 6. a 12. tygodniem ¿ycia wiele funkcji 

organizmu nie jest jeszcze w pe³ni wykszta³cona, co ma 
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ogromny wp³yw na dzia³anie środków znieczulaj¹cych 
oraz wybudzanie siê po zabiegu. 

Uk³ad sercowo-naczyniowy. W czasie narodzin au-
tonomiczne unerwienie serca oraz unaczynienie nie 
s¹ jeszcze kompletne. Zdolnośæ odpowiedzi na stres 
kr¹¿eniowy jest wiêc ograniczona. Noworodki na hi-
poksjê reaguj¹ bradykardi¹ lub nie reaguj¹ wcale. Po 
czterech dniach szczeniêta i kociêta maj¹ ju¿ prawid³o-
wo funkcjonuj¹ce receptory, dziêki czemu ich odpo-
wiedź na niedotlenienie jest identyczna, jak odpowiedź 
organizmu doros³ego. Pojemnośæ wyrzutowa serca jest 
zale¿na g³ównie od têtna i jest wy¿sza, w odniesieniu do 
masy cia³a, ni¿ u zwierzêcia doros³ego. Tkanka serca 
noworodka jest mniej kurczliwa, wiêc zdolnośæ kom-
pensacji przedsionkowej jest ograniczona. W wyniku 
tych czynników objêtośæ wyrzutowa serca jest sta³a 
i zwiêkszenie obci¹¿enia wstêpnego oraz nastêpczego 
jest źle tolerowane. Doros³y organizm mo¿e zwiêkszyæ 
pojemośæ wyrzutow¹ o 300%, a noworodek jedynie 
o 30%. Ciśnienie krwi u noworodków i pacjentów 
pediatrycznych jest ni¿sze ni¿ ciśnienie krwi organizmu 
doros³ego. 

Serce m³odego organizmu posiada dojrza³e unerwie-
nie przywspó³czulne, ale niedojrza³e wspó³czulne. Wiele 
środków znieczulaj¹cych pobudza uk³ad przywspó³czul-
ny i mo¿e prowadziæ do wyst¹pienia znacznej brady-
kardii (<150 uderzeñ serca na minutê). Dodatkowo, 
szczeniêta i kociêta maj¹ niedojrza³y odruch z barore-
ceptorów, s¹ wiêc niezdolne do skutecznego wyrów-
nywania hipotensji: s¹ w mniejszym stopniu zdolne do 
wyrównania ciśnienia krwi nawet przy niewielkiej jej 
utracie w czasie operacji (5-10 ml/kg).

Uk³ad oddechowy. Uk³ad oddechowy bardzo m³o-
dych zwierz¹t jest mniej wydolny ni¿ u osobników doro-
s³ych, a ich zapotrzebowanie na tlen jest dwa do trzech 
razy wiêksze. Zwierzêta poni¿ej 8. tygodnia ¿ycia s¹ 
bardzo wra¿liwe na hipoksjê w wyniku bezdechu lub 
obstrukcji dróg oddechowych, co wynika z wysokiego 
zapotrzebowania na tlen, du¿ej objêtości zamykaj¹cej 
oraz niskiej pojemności zalegaj¹cej. Zapewnienie wspo-
magania oddychania poprzez wykonanie natychmia-
stowej wentylacji z przerywanym dodatnim ciśnieniem 
(IPPV) zmniejsza ryzyko wyst¹pienia hipowentylacji 
i hipoksemii. Kiedy oddychanie jest wspomagane po-
przez IPPV, bardzo wa¿ne jest unikanie zbyt wysokiego 
ciśnienia w drogach oddechowych (<15-20 cm H2O), 
poniewa¿ mo¿e ono prowadziæ do wyst¹pienia uszko-
dzenia pêcherzyków p³ucnych oraz odmy op³ucnowej.

System w¹trobowo-nerkowy. Enzymy w¹trobowe 
oraz funkcja nerek s¹ w pe³ni wykszta³cone pomiêdzy 
5 a 8 tygodniem ¿ycia (podczas odsadzenia). Aneste-
tyki metabolizowane w w¹trobie oraz eliminowane 
przez nerki charakteryzuj¹ siê przed³u¿onym czasem 
dzia³ania. Wskaźnik albumin krwi oraz innych bia³ek 
wi¹¿¹cych jest obni¿ony do 8. tygodnia ¿ycia - pacjenci 
pediatryczni s¹ bardziej wra¿liwi na substancje ane-
stetyczne o powinowactwie bia³kowym. Mechanizmy 
reguluj¹ce poziom glukozy we krwi oraz glikogenu 
w w¹trobie nie s¹ dojrza³e - nale¿y ostro¿nie podcho-
dziæ do przed³u¿aj¹cej siê g³odówki. 

Termoregulacja. Pacjenci pediatryczni s¹ bardziej 
nara¿eni na hipotermiê, ze wzglêdu na niedojrza³y sys-
tem termoregulacji, mniejsz¹ zdolnośæ dr¿enia oraz 
minimaln¹ ilośæ podskórnej tkanki t³uszczowej. Środki 
anestetyczne powoduj¹ obni¿enie metabolizmu oraz 
aktywności miêśni, co w dalszej kolejności mo¿e pro-
wadziæ do pog³êbiania siê hipotermii. Ten efekt mo¿e 
przed³u¿yæ proces eliminacji leków z organizmu oraz 
wybudzanie siê po operacji. 

4.2. Inne aspekty zwi¹zane ze znieczuleniem
G³odówka. W czasie trwania operacji oraz po niej 

musi byæ zachowana normoglikemia. Zwierzêta nie 
powinny byæ na czczo d³u¿ej ni¿ 2-3 godzin przed 
operacj¹, woda nie powinna byæ ograniczana a¿ do 
ostatniej godziny, za wyj¹tkiem zwierz¹t z zabloko-
wanym pasa¿em jelitowym. Posi³ek powinien zostaæ 
podany ju¿ godzinê po interwencji chirurgicznej. 

Anestezja i analgezja. Podanie premedykacji mo¿e 
nie byæ konieczne lub po¿¹dane przed 12. tygodniem 
¿ycia. Substancje antycholinergiczne s¹ zalecane ze 
wzglêdu na zmniejszenie bradykardii wystêpuj¹cej 
w wyniku dra¿nienia nerwu b³êdnego (patrz powy¿ej). 
Mog¹ one nie byæ efektywne poni¿ej 14. dnia ¿ycia 
(niedojrza³y autonomiczny uk³ad nerwowy). Zalecana 
dawka atropiny to 0,04 mg/kg IM. 

Indukcja znieczulenia zazwyczaj wywo³ywana jest 
przy u¿yciu maski (izofluran+O2) przed 8. tygodniem 
¿ycia lub kiedy waga cia³a jest ni¿sza ni¿ 2kg. Jeśli 
mo¿liwe jest za³o¿enie dojścia do¿ylnego, preferowana 
jest indukcja znieczulenia przy u¿yciu propofolu/alfak-
solonu (P/A). P/A s¹ środkami bardzo krótko dzia³aj¹-
cymi, wywo³uj¹ jednak znaczn¹ depresjê oddechow¹ 
i hipotensjê: te środki nale¿y podawaæ do¿ylnie bardzo 
powoli u zwierz¹t m³odszych ni¿ 8 tygodni (brak baro-
receptorów). Bardzo wa¿na uwaga: P/A nie ma w³a-
ściwości analgetycznych. Analgezja jest bardzo wa¿na 
podczas bolesnych zabiegów nawet u bardzo m³odych 
zwierz¹t, podobnie jak w pediatrii ludzkiej. Butorfanol 
(0,2-0,4 mg/kg IV, IM, SC) oraz buprenorfina (0,01-
0,02 mg/kg IV, IM, SC) s¹ środkami z wyboru powo-
duj¹cymi minimaln¹ depresjê kr¹¿eniowo-oddechow¹. 
Preferowane jest utrzymanie znieczulenia wziewnego 
systemem pó³otwartym, zaleca siê równie¿ je¿eli to 
mo¿liwe intubacjê zamiast stosowania maski. Objêtośæ 
oddechowa przed 12 tygodniem ¿ycia to 2,5-3 ml/
kg, po 12 tygodniu ¿ycia - 5 ml/kg m.c. Ciśnienie 
w drogach oddechowych nie powinno przekraczaæ 
15-20 cm H2O. P³ynoterapia (4 -10 ml/kg) powinna 
byæ zapewniona w celu przeciwdzia³ania hipotensji 
i uzupe³nienia nieznacznej utraty krwi. Temperatura 
cia³a musi byæ kontrolowana w czasie interwencji chi-
rurgicznej oraz po jej zakoñczeniu. Nie nale¿y umiesz-
czaæ pojemników z gor¹cym p³ynem w bezpośrednim 
kontakcie ze skór¹. W czasie rekonwalescencji najlepiej 
jest umieściæ zwierzê w inkubatorze pediatrycznym 
(optymalna kontrola temperatury oraz wilgotności).

Źród³o: XIII Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t: 
p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; Wroc³aw, 14-15.10.2017
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CHIRURGIA PEDIATRYCZNA 
- NAJWA¯NIEJSZE ZABIEGI 

U SZCZENI¥T I KOCI¥T

Pediatria psów i kotów zajmuje siê okresem od naro-
dzin do 8-12 tygodnia ¿ycia. Mo¿na w tym czasie wy-
ró¿niæ dwa zasadnicze etapy: okres neonatalny (pierw-
sze 15 dni od urodzenia) i późniejszy. Zastosowanie 
procedur chirurgicznych mo¿e okazaæ siê niezbêdne 
w korekcji wrodzonych wad anatomicznych (rozszczep 
podniebienia, przepukliny itp.), terapii urazów i pa-
tologii (rany skóry, wypadniêcie odbytnicy, zwê¿enie 
napletka itp.) lub w ramach programu wczesnej steryli-
zacji. Trudnościom zwi¹zanym z przeprowadzaniem za-
biegów chirurgicznych na bardzo ma³ych organizmach 
noworodków i konieczności¹ posiadania odpowiednie-
go do tego sprzêtu, towarzyszy problem niedojrza³ości 
funkcji regulatorowych i metabolicznych organizmów 
bardzo m³odych. Protokó³ anestezjologiczny musi braæ 
pod uwagê specyfikê fizjologii noworodka.

1. Ogólne zasady chirurgiczne 
Stosowanie pediatrycznych instrumentów chirurgicz-

nych u³atwia prawid³owe manipulowanie tkankami, ale 
nie jest konieczne w wiêkszości wypadków. U¿ycie 
optyki powiêkszaj¹cej pomaga w trakcie wykonywa-
nia zabiegu, szczególnie w korekcji rozszczepu pod-
niebienia czy podczas zabiegów na jamie brzusznej. 
Gojenie tkanek u noworodków przebiega szybciej ni¿ 
u osobników doros³ych. Poleca siê stosowanie szwów 
szybko wch³anianych (Polyglactin 910, Poliglecaprone 
25). Średnica nici powinna byæ tak ma³a, jak to tylko 
mo¿liwe u zwierz¹t poni¿ej trzeciego miesi¹ca ¿ycia 
(4-0, 5-0). 

Preferowane s¹ ig³y odwrócone, z krawêdzi¹ tn¹c¹ 
na brzegu wypuk³ym lub zewnêtrznym, które zmniej-
szaj¹ prawdopodobieñstwo rozdarcia tkanek (skóra, 
powiêzie i chirurgia jamy ustnej). Zastosowanie znaj-
duj¹ równie¿ ig³y tn¹ce. Blizny nale¿y chroniæ przed 
innymi ss¹cymi m³odymi (oraz nadmiernym wylizy-
waniem przez matkê): uwaga na ryzyko nadmiernego 
zaciśniêcia szwów. 

Szwy mog¹ zostaæ usuniête po up³ywie 7 dni od 
operacji.

2. Podstawowe zabiegi: wskazania, przebieg, 
zagro¿enia
2.1. Przepuklina pêpkowa
Przepukliny pêpkowe maj¹ charakter wrodzony 

lub urazowy (wzmo¿one napiêcie pêpowiny, urazy 
spowodowane przez matkê). Pod³o¿e dziedziczne 
nie jest potwierdzone, ale nie mo¿na go wykluczyæ. 
Wiêkszośæ przepuklin jest niewielka i nie wymaga na-
tychmiastowej interwencji chirurgicznej: mog¹ zostaæ 
skorygowane podczas zabiegu sterylizacji. Bezzw³ocz-
nego dzia³ania wymagaj¹ przypadki, w których wro-
ta przepukliny s¹ na tyle szerokie, ¿e pozwalaj¹ na 
przemieszczanie siê narz¹dów jamy brzusznej: zwykle 
rokowanie jest dobre nawet w ciê¿kich przypadkach 
przepukliny. Przy przepuklinach wrodzonych (przede 
wszystkim gdy linia bia³a jest w trakcie wzrostu), brze-
gi przepukliny powinny zostaæ dobrze opracowane, 
co umo¿liwi prawid³owy zrost tkanek. Podczas szycia 
nale¿y unikaæ penetracji miêśni prostych brzucha oraz 
zachowaæ odpowiedni¹ odleg³ośæ od linii przeciêcia 
pochewki miêśnia (>3 mm). Tkanka podskórna i skóra 
zamykane s¹ w sposób rutynowy.

2.2. Rozszczep podniebienia
Wrodzona przetoka ustno-nosowa jest patologicz-

nym po³¹czeniem pomiêdzy jam¹ ustn¹ a jam¹ noso-
w¹, dotycz¹cym podniebienia miêkkiego, podniebienia 
twardego, kości szczêki i/lub warg. Wrodzony defekt 
podniebienia jest wynikiem jego nieprawid³owego zro-
stu w takcie rozwoju p³odowego: u psów za najbar-
dziej krytyczny okres uwa¿a siê czas miêdzy 25. a 28. 
dniem ci¹¿y. Wada jest dośæ czêsta u niektórych ras 
psów (buldog angielski, boston terier, bokser). U kotów 
wystêpuje du¿o rzadziej (czêściej notowana u kotów 
syjamskich). Omówiony zostanie tu zabieg na podnie-
bieniu twardym (technicznie bardziej skomplikowany). 
Interwencja chirurgiczna jest czêsto odk³adana do 8-12 
tygodnia ¿ycia zwierzêcia, aby umo¿liwiæ wzrost i u³a-
twiæ dostêp do podniebienia. Im starsze zwierzê, tym 
tkanki s¹ mniej kruche a szwy bêd¹ mia³y wiêksz¹ wy-
trzyma³ośæ. Zabieg przed up³ywem 16 tygodnia ¿ycia 
mo¿e zaburzyæ wzrost i rozwój szczêki (zwê¿enie szczêki 
i nieprawid³owy zgryz). Dwie najczêściej stosowane 
techniki to metoda przesuwania b³ony śluzowej (ang. 
bipedicle sliding flaps, metoda Von Lagenbecka) oraz 
technika nasuwania „kanapkowa” (ang. overlapping 
„sandwich”) Ta druga jest preferowana poniewa¿ szwy 
nie s¹ w niej prowadzone poprzez obszar ubytków 
podniebienia, co czyni je bardziej trwa³ymi. Niejedno-
krotnie niezbêdne s¹ dodatkowe interwencje chirur-
giczne, s³u¿¹ce korekcji szwów pooperacyjnych. Nale¿y 
naci¹æ jeden z brzegów przetoki, oddzielaj¹c b³onê 
śluzow¹ jamy ustnej i nosowej. Unieśæ b³onê śluzow¹ 
podniebienia na tym koñcu na oko³o 5 mm. Po drugiej 
stronie otworu, nale¿y wykonaæ odwrócon¹ zak³adkê 
z b³ony śluzowej dostatecznie du¿¹, by mog³a pos³u-
¿yæ do przykrycia defektu podniebienia. Ciêcie nale¿y 
rozpocz¹æ dostatecznie blisko i równolegle do ³uku 
zêbowego, tworz¹c p³at tkanki 2 do 4 mm wiêkszy ni¿ 
ubytek. Nastêpnie wykonuje siê prostopad³e naciêcie 
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na  donosowym i doogonowym koñcu linii ciêcia roz-
ci¹gaj¹cego siê do szczeliny. P³at b³ony śluzowej pod-
niebienia nale¿y unieśæ, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê, 
by nie dosz³o do rozerwania krawêdzi przetoki. Tkanki 
wokó³ têtnicy podniebiennej wymagaj¹ starannej pre-
paracji, w celu uwolnienia jej od tkanki w³óknistej. Na-
stêpnie przek³adamy powsta³y p³at b³ony śluzowej nad 
ubytkiem. Jego krawêdź umieszczamy pod zak³adk¹ 
powsta³¹ po drugiej stronie przetoki. Powsta³¹ „³atê” 
mocujemy szwami materacowymi poziomymi.

2.3. Wypadniêcie odbytnicy
Wypadniecie odbytnicy jest czêstym zjawiskiem 

w pediatrii zwierz¹t. Jego stopieñ jest ró¿ny: od wy-
nicowania b³ony śluzowej (czêściowe wypadniêcie) 
po wypadniêcie nawet kilku centymetrów odbytnicy. 
Wypadniêcie jelit równie¿ jest mo¿liwe i musi byæ 
brane pod uwagê w diagnozie ró¿nicowej. Ca³kowite 
wypadniêcie czêsto jest rezultatem intensywnych skur-
czów, towarzysz¹cych próbom defekacji, natomiast 
czêściowe mo¿e byæ zwi¹zane z biegunk¹. Zwykle 
zabieg chirurgiczny nie jest konieczny (nawet w przy-
padkach wyst¹pienia znacznego obrzêku) i stosowany 
jest tylko w wypadku ca³kowitego wypadniêcia od-
bytnicy z jednoczesnym silnym uszkodzeniem tkanek, 
które uniemo¿liwia repozycjê przez odbyt (czêściowa 
martwica). Przed podjêciem jakiejkolwiek interwencji, 
mog¹cej skutkowaæ resekcj¹ odcinka odbytnicy, nale¿y 
poinformowaæ w³aściciela o ryzyku wyst¹pienia nie-
trzymania ka³u. Zabieg amputacji odcinka odbytnicy 
mo¿e zostaæ powi¹zany z kolopeksj¹ (przez celiotomiê). 
Cztery szwy ustalaj¹ce zak³ada siê na zewnêtrzn¹ war-
stwê odbytnicy na godzinach 12, 3, 6 i 9. Warstwa 
ta zostaje naciêta u podstawy wypadniêcia na oko³o 
180o, dystalnie od szwów ustalaj¹cych, uwidacznia-
j¹c warstwê wewnêtrzn¹. Warstwa wewnêtrzna jest 
nastêpnie nacinana równie¿ na 180o i obie przeciête 
krawêdzie s¹ ³¹czone prostym szwem przerywanym, 
monofilamentem wch³anialnym 4-0. Po zamkniêciu 
tego etapu, pozosta³ości odbytnicy s¹ wycinane, a tkan-
ki podobnie zamykane. Pozosta³e wypadniête tkanki 
nale¿y odprowadziæ do kana³u miednicy. Niektórzy 
autorzy zalecaj¹ za³o¿enie szwu odbytniczo-skórnego 
(umo¿liwiaj¹cego pasa¿ miêkkiego ka³u) na 4-5 dni. 
W przypadku nawrotu problemu mo¿e dojśæ do ciê¿-
kiego uszkodzenia odbytnicy. Z tego wzglêdu zaleca 
siê równoczesny zabieg kolopeksji.

2.4. Atrezja odbytu
Jest to rzadko wystêpuj¹ca wada anatomiczna, która 

jednak zawsze musi byæ brana pod uwagê podczas 
badania noworodków. Niekiedy mo¿e byæ zwi¹zana 
z atrezj¹ odbytnicy. W wiêkszości przypadków problem 
stanowi zrost skórny nad samym odbytem, ale zdarzaj¹ 
siê równie¿ przypadki jego ca³kowitego braku. Zabieg 
jest prosty i nie wymaga znieczulenia. Polega na w³o-
¿eniu ig³y do odbytu i poszerzeniu otworu przy u¿yciu 
kleszczy. Tkanka ograniczaj¹ca mo¿e zostaæ ewentu-
alnie wyciêta. Czêśæ autorów opisuje metodê wykorzy-
stuj¹c¹ kateter z balonikiem (kateter Foleya) stosowany 

wielokrotnie (raz dziennie) w celu zapobiegania po-
nownemu zwê¿eniu. W przypadku ca³kowitego braku 
odbytu, niektórzy chirurdzy wycinaj¹ obszar zwê¿enia. 
G³ównym powik³aniem jest ca³kowite nietrzymanie ka³u 
wywo³ane wrodzonym brakiem zwieracza odbytu lub 
jego uszkodzeniem w trakcie zabiegu.

2.5. Zwê¿enie otworu napletkowego
Otwór napletka jest nieobecny lub bardzo w¹ski. 

Takie przypadki nie s¹ opisywane w literaturze, ale 
zdarzaj¹ siê u szczeni¹t i koci¹t, które dozna³y ura-
zów i dosz³o u nich do powstania tkanki bliznowatej 
w okolicy napletka. W takich wypadkach konieczna 
jest b³yskawiczna interwencja chirurgiczna, w celu 
unikniêcia niewydolności nerek na tle niedro¿ności. 
Podczas zabiegu usuwana jest koñcówka napletka. Do 
zamkniêcia b³ony śluzowej i skóry wykorzystuje siê szwy 
proste przerywane (Biosyn 4-0 lub 5-0). Najczêstszym 
powik³aniem jest wypadniêcie pr¹cia i jego wysycha-
nie. W takich przypadkach konieczna jest ponowna 
interwencja, maj¹ca na celu wyd³u¿enie napletka.

2.6. Spodziectwo
Spodziectwo (hypospodiasis) jest najczêstsz¹ wad¹ 

rozwojow¹ zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych psów 
samców. Jest to rezultat nieprawid³owego zamkniê-
cia fa³dów moczowo-p³ciowych i niepe³nego rozwoju 
pr¹cia oraz cewki moczowej. Skutkuje to powstaniem 
zewnêtrznego ujścia cewki moczowej na brzusznej 
powierzchni pr¹cia, w dowolnym miejscu miêdzy 
³ukiem kulszowym a prawid³ow¹ lokalizacj¹. Metoda 
chirurgiczna jest dobierana odpowiednio do stopnia 
zaburzenia. Rekonstrukcja napletka wskazana mo¿e 
byæ w niektórych przypadkach spodziectwa oraz przy 
hipoplazji napletka. Podczas rekonstrukcji istotne jest 
zachowanie ci¹g³ości b³ony śluzowej napletka. Przy 
wadach niewielkiego stopnia skóra i b³ona śluzowa 
mog¹ zostaæ przesuniête i zamkniête dwoma warstwa-
mi szwów, przy ujściu napletka przesuniêtym doczasz-
kowo. Czasami wymagana jest bardziej agresywna 
interwencja (szczegó³y omawiane podczas wyk³adu).

2.7. Chirurgiczne zaopatrzenie oparzeñ
Noworodki maj¹ zdecydowanie cieñsz¹ skórê 

i mniejsz¹ warstwê izolacyjn¹ od zwierz¹t doros³ych. 
W rezultacie trac¹ wiêcej ciep³a oraz wody i procesy te 
przebiegaj¹ znacznie gwa³towniej. Ponadto, ze wzglêdu 
na nieproporcjonalnie cienk¹ skórê, oparzenia, które 
mog¹ wydawaæ siê powierzchowne, w rzeczywistości 
dotycz¹ wszystkich warstw skóry. Ze wzglêdu na tê 
specyfikê ocena stopnia poparzeñ mo¿e byæ trudna. 
Martwa tkanka i pêkniête pêcherze powinny zostaæ 
ods³oniête. Nale¿y wdro¿yæ miejscow¹ antybiotykote-
rapiê, aby zapobiec namna¿aniu siê bakterii. Stosuje 
siê j¹ dwa razy dziennie razem z opatrunkiem z gazy. 
Miejscowo dzia³aj¹ce preparaty enzymatyczne takie 
jak Santyl (maśæ z kolagenaz¹) mog¹ byæ nak³adane na 
poparzone powierzchnie, aby usun¹æ martwe tkanki 
bez uszkadzania zdrowych. Pozwala to na wczesn¹ 
ocenê rany i skraca czas gojenia. Sukces w leczeniu 
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oparzeñ wymaga przekszta³cenia rany otwartej w ranê 
zamkniêt¹ w jak najkrótszym czasie. Koncepcja szyb-
kiego usuwania strupów pooparzeniowych i zamykania 
ran zyska³a szerok¹ akceptacjê w medycynie cz³owieka. 
Dowody wskazuj¹, ¿e takie dzia³ania obni¿aj¹ zachoro-
walnośæ i ograniczaj¹ śmiertelności pacjentów. Celem 
jest usuniêcie rany w ci¹gu pierwszego tygodnia od 
powstania urazu. Przedzabiegowe podawanie anty-
biotyków nie jest wskazane, chyba ¿e pacjent ma inne 
choroby ogólne lub dosz³o do wyst¹pienia posoczni-
cy, choæ mo¿na zastosowaæ profilaktyczn¹ dawkê 
cefalosporyny pierwszej generacji. Wyciêcie strupów 
obejmuje warstwowe usuwanie cienkich pasm tkanek, 
a¿ do zaobserwowania krwawienia z wilgotnej, ¿ywej 
g³êbokiej tkanki skórnej lub do pojawienia siê t³uszczu 
podskórnego. Autoprzeszczep skóry jest oczywiście 
metod¹ z wyboru, gdy tylko jest taka mo¿liwośæ. P³y-
noterapia oraz masa¿e s¹ stosowane w celu zachowa-
nia miêkkości i delikatności obszarów leczonych czy 
przeszczepionych,

2.8. Wczesna sterylizacja
Procedura chirurgiczna jest taka sama jak u osobni-

ków doros³ych. U koci¹t preferuje siê podwi¹zywanie 
naczyñ i nasieniowodów: wi¹zanie nasieniowodów 
z têtnic¹ nasienn¹ lub ich skrêcanie jest niezalecane ze 
wzglêdu na delikatnośæ tkanek w tym wieku. Wczesn¹ 
sterylizacjê u³atwia ³atwy dostêp do jamy brzusznej: 
jest ona niewielka i nie zawiera t³uszczu. Z punktu 
widzenia epidemiologii, u m³odszych zwierz¹t obser-
wujemy znacznie ni¿sze ryzyko zwi¹zane z zabiegiem 
chirurgicznym: 6.5% drobnych komplikacji (lokalny 
stan zapalny i ból) przed 3. miesi¹cem ¿ycia w po-
równaniu do 10.8% po osi¹gniêciu przez pacjenta 
wieku 23 tygodni.

Piśmennictwo u autora.

Źród³o: XIII Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t: 
p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; Wroc³aw, 14-15.10.2017

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

PODSTAWY TERAPII 
W NEONATOLOGII

Oko³oporodowa resuscytacja szczeni¹t i koci¹t
Hipoksja w czasie porodu oraz hipotermia popo-

rodowa to czêste komplikacje, na które s¹ nara¿one 
szczeniêta i kociêta. Zaburzenia te id¹ w parze z uszko-
dzeniami w obrêbie b³ony śluzowej jelita cienkiego 
o ró¿nym nasileniu. 

Kociêta, które by³y nara¿one na znaczn¹ hipoksjê 
i by³y poddane resuscytacji, odznaczaj¹ siê wysokim 
odsetkiem śmiertelności w pierwszych 48 godzinach 
po porodzie. 

Interwencja jest wskazana, jeśli noworodek nie od-
dycha lub matka nie wykazuje wystarczaj¹cego instynk-
tu opiekuñczego. G³ównym celem jest naśladowanie 
czynności i metod normalnie podejmowanych przez 
matkê: oczyszczenie nozdrzy, otwarcie pyska, prze-
ciêcie pêpowiny oraz masa¿ pobudzaj¹cy oddychanie. 
W przypadku obecności p³ynu w drogach oddecho-
wych, mo¿e okazaæ siê pomocny sprzêt pozwalaj¹ce na 
jego odessanie. Ko³ysanie noworodka jest dozwolone. 
Dodatkowo, do odessania p³ynu z dróg oddechowych 
oraz stymulacji odruchu kichania, mo¿e byæ u¿yty cew-
nik koci po³¹czony ze strzykawk¹. Resuscytacja z u¿y-
ciem maski, metod¹ usta-usta lub przy pomocy cienkiej 
rurki intubacyjnej mo¿e byæ konieczna w przypadku, 
w którym noworodek nadal nie oddycha. Krótkotrwa-
³e polanie karku zimn¹ wod¹ pomaga w pobudzeniu 
oddychania. Dozwolone jest równie¿ wykorzystanie 
dwóch punktów akupunktury - s¹ nimi lusterko nosa 
oraz koniuszek ogona. Ośrodek oddechowy mo¿e byæ 
pobudzany farmakologicznie poprzez podanie na jêzyk 
jednej kropli chlorowodorku doksapramu. W przypad-
ku hipoksji nale¿y unikaæ stosowania atropiny.

Wzbogacanie powietrza tlenem powinno byæ kon-
tynuowane do czasu, a¿ noworodek nie zacznie oddy-
chaæ normalnie. B³ona śluzowa jamy ustnej jest dobrym 
wskaźnikiem poziomu tlenu - jeśli organizm noworodka 
jest dotleniony, b³ona śluzowa bêdzie ró¿owa; jeśli nie 
- sina lub blada. 

Leczenie noworodków
Po wykonaniu resuscytacji, szczeniêta i kociêta 

powinny zostaæ wytarte do sucha. Zdrowe szczeniê 
i kociê ma temperaturê cia³a 36-37oC w 24 godzinie 
po urodzeniu. Patologiczna hipotermia nastêpuje szyb-
ko w okresie poporodowym, jeśli mokry noworodek 
przebywa w zimnym środowisku lub jest pozbawiony 
matczynej opieki. Hypotermia per se niekoniecznie jest 
śmiertelna, jednak mo¿e byæ niebezpieczna, gdy¿ przy-
czynia siê do rozwoju innych zaburzeñ. Wraz ze spad-
kiem temperatury cia³a, spada równie¿ têtno (200-250 
przy 35,6oC, 40-50 przy 21,1oC). Co wiêcej, zbyt 
niska temperatura cia³a u noworodka (poni¿ej 35oC) 
prowadzi do zaburzenia odruchu ssania, odwodnienia, 
obni¿onej motoryki przewodu pokarmowego prowa-
dz¹cej do jej ustania, a w nastêpstwie niedro¿ności jelit 
oraz zwiêkszonej podatności na zaka¿enia bakteryjne. 

Hipotermia mo¿e podnosiæ ryzyko infekcji czynni-
kami patogennymi, takimi jak np. bakterie oportuni-
styczne, które po kolonizacji jelit noworodka  wydzielaj¹ 
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 toksyny lub endotoksyny, mog¹ce spowodowaæ śmieræ. 
W umiarkowanej hipotermii, powoduj¹cej os³abienie 
odruchów i zwolnienie akcji serca, noworodek bêdzie 
podejmowa³ próby ssania, ale pobrane mleko nie bê-
dzie trawione. Do wykrywania hipotermii zaleca siê 
u¿ywanie specjalnego termometru z niskim dolnym 
zakresem odczytu (pocz¹tek od 30oC) i giêtk¹ koñców-
k¹, który stosowany jest w pediatrii ludzkiej. 

Proces ogrzewania noworodka powinien byæ prze-
prowadzany powoli, ze wzglêdu na du¿e zapotrzebowa-
nie energetyczne podczas tego procesu. Ciep³y roztwór 
wieloelektrolitowy, podany doszpikowo, do¿ylnie lub 
podskórnie w ilości odpowiedniej do masy cia³a wraz 
z kilkoma kroplami glukozy 20% podanej na b³onê 
śluzow¹ jamy ustnej, pomaga zaspokoiæ wymagania 
energetyczne i nawodniæ noworodka. Z doświadczenia 
wynika, ¿e podanie antybiotyku (lekiem z wyboru jest 
amoksycylina z kwasem klawulanowym w iniekcji, nie 
per os) jest kluczowe w powstrzymaniu rozwoju infek-
cji bakteryjnej. Nieleczone noworodki bardzo czêsto 
umieraj¹ w wyniku zaka¿eñ E.coli. Jeśli wych³odzony 
noworodek zostanie nakarmiony „na si³ê”, mog¹ wy-
st¹piæ u niego wymioty i zach³ystowe zapalenie p³uc. 
Noworodka nale¿y karmiæ sond¹ tylko wtedy, gdy tem-
peratura jego cia³a osi¹ga ponad 36oC. W przypadku 
odchowywania noworodków oddzielonych od suki mu-
sz¹ zostaæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki termiczne: 
temperatura otoczenia powinna wynosiæ co najmniej 
w pierwszym tygodniu 30-32oC, w drugim tygodniu: 
24-26oC. Źród³o ciep³a powinno umo¿liwiaæ szcze-
niêtom bezpieczne przytulenie siê do niego, mog¹ byæ 
to np. materace z gor¹c¹ wod¹ lub elektryczne maty 
termiczne przykryte kocem. Szczeniêta i kociêta mu-
sz¹ mieæ mo¿liwośæ wybrania strefy termicznej, która 
bêdzie dla nich odpowiednia. Osierocony miot zawsze 
powinien mieæ zapewnione źród³o ciep³a w miejscu, 
w którym przebywa. Temperatura powinna byæ stop-
niowo obni¿ana od urodzenia do ukoñczenia pierw-
szego miesi¹ca ¿ycia. 

Hipertermia
W przeciwieñstwie do doros³ych, ekspozycja no-

worodka na zbyt wysok¹ temperaturê zewnêtrzn¹ 
w ci¹gu pierwszych 48 godz. ¿ycia powoduje u niego 
zredukowanie odruchów oddechowych wywo³ywanych 
nadmiarem dwutlenku wêgla. Ta informacja sugeruje, 
¿e przegrzanie mo¿e predysponowaæ noworodki do 
zaburzeñ oddychania. Przewlek³e nara¿enie na zbyt 
wysokie temperatury zazwyczaj prowadzi u wszystkich 
noworodków w miocie do zaparæ w wyniku odwod-
nienia.

Przyk³adem mo¿e byæ transport noworodków sa-
mochodem w szczelnie przykrytym kocem pude³ku, 
zawieraj¹cym butelki z ciep³¹ wod¹ lub koce elek-
tryczne generuj¹ce zbyt wysok¹ temperaturê na ca³ej 
powierzchni. 

Wyrównanie hipoglikemii oraz odwodnienia
Metabolizm cukrów w noworodków jest du¿o mniej 

efektywny ni¿ u zwierz¹t doros³ych, mimo ¿e maj¹ 

na ni¹ du¿o wiêksze zapotrzebowanie. W codziennej 
praktyce podskórne podanie leków lub p³ynów mo¿e 
byæ dobrym rozwi¹zaniem dla podania ma³ych objêto-
ści izotonicznych p³ynów u noworodków prawid³owo 
nawodnionych. Zró¿nicowanie wch³aniania p³ynów 
w podaniu podskórnym jest zwi¹zane z wiekiem 
(tkanka podskórna z mniejsz¹ ilości¹ t³uszczu a wiêk-
sz¹ wody) i mo¿e dawaæ lepsze wch³anianie p³ynów 
z podania podskórnego u noworodków ni¿ u starszych 
psów. Obni¿ona temperatura środowiska zewnêtrz-
nego i hipotermia u noworodka bêd¹ ogranicza³y ich 
wch³anianie. Najlepsze jest oczywiście podanie do¿yl-
ne, ale ze wzglêdu na wielkośæ dostêpnych naczyñ 
¿ylnych, w ciê¿szych przypadkach najczêściej zaleca siê 
podawanie dootrzewnowe, t¹ drog¹ mo¿na podawaæ 
p³yny, sk³adniki krwi (przy izoerytrolizie koci¹t) oraz 
wiêkszośæ leków.

Zapotrzebowanie na p³yny u noworodka w ci¹gu 
dwóch pierwszych tygodni ¿ycia to 180 mg/kg/24 h. 

Je¿eli za³o¿enie dojścia do¿ylnego nie jest mo¿liwe, 
w przypadkach szczególnych infuzjê mo¿na wykonaæ 
do jamy szpikowej du¿ych kości (wlew doszpikowy). 
Ig³a 1,2 musi byæ umieszczona aseptycznie w kanale 
szpikowym. Czynnikami ograniczaj¹cymi s¹ wielkośæ 
przestrzeni szpikowych u bardzo ma³ych noworodków 
oraz doświadczenie osoby wykonuj¹cej tê procedurê. 
Dodatkowo istnieje pewne ryzyko uszkodzenia nerwu 
kulszowego, kości lub chrz¹stki, podania p³ynów poza 
jamê szpikow¹, a tak¿e wyst¹pienia osteomyelitis. 

Roztwór glukozy 10% lub 20% jest bardzo szybko 
wch³aniany przez b³onê śluzow¹ jamy ustnej. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e glukoza podana na b³onê śluzow¹ jamy 
ustnej mo¿e szybko doprowadziæ do wzrostu poziomu 
glukozy w surowicy krwi powy¿ej zalecanej normy. 
Poziom glukozy we krwi powinien byæ mierzony do 
godziny po podaniu bolusu lub w regularnych odstê-
pach czasu przy podawaniu ci¹g³ym, ze wzglêdu na 
niedojrza³e mechanizmy jej regulacji, co wi¹¿e siê z ry-
zykiem wyst¹pienia hiperglikemii skutkuj¹cej nadmier-
n¹ diurez¹ osmotyczn¹ i utrat¹ elektrolitów. Poziom 
glukozy powinien byæ równie¿ mierzony w przypadku 
niedostatecznej odpowiedzi na zastosowane leczenie.

¯ywienie sond¹ i butelk¹
Dokarmianie szczeni¹t i koci¹t nale¿y rozpocz¹æ, je-

¿eli dosz³o do utraty wiêcej ni¿ 10% masy urodzeniowej 
w ci¹gu pierwszych 24 godzin ¿ycia lub je¿eli ich masa 
urodzeniowa jest niska (ponad 25% poni¿ej średniej 
dla rasy). Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na problem 
przekarmienia, który prawdopodobnie jest najczêst-
sz¹ przyczyn¹ biegunek niezakaźnych u osieroconych 
noworodków w przeci¹gu pierwszych trzech tygodni. 
Z tego powodu ilośæ mleka zastêpczego powinna byæ 
dok³adnie wyliczona - w przeci¹gu pierwszego tygodnia 
zazwyczaj jest to 20% aktualnej masy cia³a, podane 
w ci¹gu 24 godzin w dawkach podzielonych na 8-10 
posi³ków dziennie. Obserwowanie ka³u mo¿e mieæ 
znaczenie diagnostyczne. Jego kolor zmienia siê od 
zielonkawego (wydzielanie ¿ó³ci) do bia³ego, sugeruje 
to brak enzymów trawiennych. Objêtośæ ¿o³¹dka jest 
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zbli¿ona do 50 ml/kg (Macintire 1999). W przypadku 
biegunki u noworodków, mleko zastêpcze powinno byæ 
zmieszane w stosunku 1:2 ze zbilansowanym roztwo-
rem elektrolitowym lub sol¹ fizjologiczn¹. Noworodki 
mog¹ byæ karmione butelk¹ (odruch ssania i po³yka-
nia!) lub sond¹ (w przypadku braku tych odruchów). 
Nale¿y unikaæ karmienia strzykawk¹ (podawanie mleka 
zastêpczego kroplami), ze wzglêdu na brak odruchu 
wykrztuśnego poni¿ej 10 dnia po urodzeniu (Macintire 
1999). Sondy do¿o³¹dkowe musz¹ byæ miêkkie i giêt-
kie, a ich średnica nie powinna przekraczaæ 3 mm (np. 
sondy dla noworodków ludzkich albo miêkkie, gumowe 
cewniki dla psów). Odpowiednia d³ugośæ sondy po-
winna byæ wcześniej określona (od nosa do ostatniego 
¿ebra) i oznaczona. Sonda powinna byæ przy³¹czona 
do strzykawki wype³nionej mlekiem, a powietrze po-
winno zostaæ usuniête z sondy, aby nie wprowadzaæ 
go do ¿o³¹dka. Sonda powinna przejśæ przez prze³yk 
a¿ do ¿o³¹dka, wówczas ciep³e mleko mo¿e byæ powoli 
wstrzykniête do ¿o³¹dka. Przy wyci¹ganiu sondy nale¿y 
j¹ ścisn¹æ miêdzy palcami lub zagi¹æ, aby unikn¹æ do-
stania siê mleka do krtani i dróg oddechowych. 

Gdy przywrócone zostan¹ odruchy ssania i po³yka-
nia, mo¿liwe jest karmienie osieroconych noworodków 
butelk¹. 

Siara i mleko zastêpcze
Siara jest wydzielana tylko w przeci¹gu pierwszego 

dnia po urodzeniu miotu, szczyt stê¿enia przeciwcia³ 
osi¹gany jest ok. 8 godz. po porodzie. Wch³anianie 
przeciwcia³ w jelicie noworodka jest mo¿liwe równie¿ 
tylko przez pierwszy dzieñ ¿ycia. Ostatnie badania 
wskazuj¹, ¿e u szczeni¹t ta mo¿liwośæ jest ograniczona 
do pierwszych 12 godzin po porodzie. Dla prze¿ycia 
koci¹t jest to równie¿ moment o kluczowym znaczeniu, 
w czasie którego s¹ zaspokajane potrzeby energetyczne 
i immunologiczne organizmu noworodka.

Do suplementacji lub pe³nego karmienia zastêpcze-
go najlepiej u¿ywaæ preparatów komercyjnych, a nie 
przygotowywanych w domu. Wiêkszośæ produktów 
komercyjnych jest przygotowanych na bazie mleka 
krowiego, które zosta³o zmodyfikowane tak, by by³o 
zbli¿one jakości¹ do mleka karmi¹cej suki lub kotki. 
Przygotowane w ten sposób mleko zastêpcze wyraźnie 
ró¿ni siê od mleka krowiego czy koziego, zwykle maj¹ 
wiêksz¹ zawartośæ energii oraz mniejsz¹ zawartośæ 
laktozy.

Syndrom mleka toksycznego
Syndrom mleka toksycznego 

u szczeni¹t od urodzenia do 3 tygo-
dnia ¿ycia mo¿e wywo³aæ intensywne 
biegunki, które s¹ zazwyczaj obserwo-
wane pomiêdzy 3 a 14 dniem ¿ycia. 
Subkliniczne poporodowe schorze-
nia macicy u suki mog¹ powodowaæ 
wch³anianie siê toksyn do krwioobiegu 
matki, które bêd¹ potem wydzielane 
z mlekiem. Dotkniête tym problemem 
szczeniêta wykazuj¹ biegunkê i kolkê 

ze wzdêciem, czêsto z obrzêkiem odbytu. Objawy kli-
niczne najczêściej pojawiaj¹ siê u najwiêkszego szcze-
niêcia, które wypi³o najwiêcej mleka, a dopiero później 
pojawiaj¹ siê u pozosta³ych szczeni¹t. Postêpowanie 
diagnostyczne jest jednocześnie postêpowaniem tera-
peutycznym: odstawienie miotu prowadzi do wycofania 
siê objawów. Przez nastêpnych 12 godzin szczeniêtom 
powinien byæ podawany jedynie ciep³y p³yn fizjologicz-
ny. Po polepszeniu ich stanu, mo¿na podaæ mleko 
zastêpcze. Karmienie zastêpcze powinno byæ konty-
nuowane przez kilka nastêpnych dni, do czasu, a¿ suka 
nie zostanie zbadana i wyleczona.

Biegunki niezakaźne u szczeni¹t i koci¹t
U szczeni¹t mo¿e wyst¹piæ biegunka po podaniu 

nieodpowiedniej mieszanki mleka zastêpczego (np. 
przygotowanego w domu lub przeznaczonego dla 
dzieci) lub po przekarmieniu. Obie te przyczyny pro-
wadz¹ do przekroczenia zdolności trawiennych do-
stêpnych enzymów pokarmowych. W kolejnym etapie 
dochodzi do zakwaszenia jelita, zwiêkszonej produkcji 
¿ó³ci, a w konsekwencji ca³kowitej utraty enzymów 
trawiennych. Niestrawione mleko stanowi po¿ywkê dla 
bakterii. Z tego powodu, wtórne infekcje bakteryjne 
czêsto s¹ nastêpstwem biegunki na tle niezakaźnym. 
Zaleca siê leczenie objawowe: dwa posi³ki z roztworów 
elektrolitowych podanych doustnie, potem prawid³owo 
wyliczona ilośæ mleka zastêpczego.

Choroby zakaźne
U noworodków wyró¿niæ mo¿na miejscowe infekcje 

bakteryjne (dotycz¹ce skóry, jelit, p³uc, oczu itp.) oraz 
posocznice, które czêsto koñcz¹ siê nag³¹ śmierci¹. 

Leczenie chorób zakaźnych musi byæ oparte o dane 
dotycz¹ce wch³aniania, dystrybucji, metabolizmu oraz 
wydzielania leków u pacjentów pediatrycznych (Tabe-
la1, podane dawki mog¹ wymagaæ modyfikacji w przy-
padku koci¹t). Dodatkowo leczenie powinno zawieraæ 
p³ynoterapiê, poda¿ sk³adników energetycznych oraz 
karmienie zastêpcze w przypadku utraty odruchu po-
³ykania lub ssania.

Infekcje wirusowe
Fizjologicznie przeciwcia³a matczyne nabyte pasyw-

nie przez szczeniêta i kociêta chroni¹ je przed po-
wszechnie wystêpuj¹cymi wirusami. Jeśli matka nie 
mia³a tej ochrony, tak¿e noworodek mo¿e zachorowaæ 

Tabela 1: Leki (wybrane) dla szczeni¹t (opracowane za Macintire 2001)

Amikacyna 10 mg/kg tid im, sc
Ampicilyna 20 mg/kg tid im,sc,(io, iv) 
Amoksycylina / kwas klawulonowy 20-30 mg/kg sc, sid
Cefaleksyna 20 mg/kg sc sid
Ceftiofur 2-4 mg/kg sc bid
Enrofloksacyna 5 mg/kg sc, im, iv, io bid
Gentamycyna 2,2 mg/kg im, sc tid
Imipenem 5 mg/kg im, iv, io tid
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na powa¿ne choroby wirusowe jak parwowiroza, no-
sówka lub zapalenia dróg oddechowych. Nawet je¿eli 
suka by³a odpowiednio szczepiona, mo¿e wyst¹piæ 
sytuacja niedostatecznego przekazania odporności 
potomstwu. Szczepienie ciê¿arnej suki szczepionk¹ 
podjednostkow¹ mo¿e uchroniæ noworodki przed za-
chorowaniem, jeśli w odpowiednim czasie otrzymaj¹ 
one przeciwcia³a siarowe. Zaka¿enia spowodowane 
przez herpeswirus (CHV) s¹ uwa¿ane za czêstsz¹ przy-
czynê śmierci noworodków ni¿ inne wirusy. W przypad-
ku infekcji nastêpuj¹cej krótko po porodzie, szczeniêta 
zazwyczaj umieraj¹ przed osi¹gniêciem 3 tygodnia ¿y-
cia. Dostêpna jest szczepionka, która chroni noworodki 
(podanie matce dwukrotne w czasie ci¹¿y). U kotów 
szczepienie w czasie ci¹¿y nie jest rekomendowane, 
ze wzglêdu na rodzaj dostêpnych szczepionek (wirus 
¿ywy, zmodyfikowany).

Infekcje paso¿ytnicze (wybrane)
Pierwsze objawy glistnicy u szczeni¹t mog¹ pojawiæ 

siê w wieku 10-15 dni, natomiast u koci¹t po 21 dniu 
¿ycia (brak zaka¿eñ wewn¹trzmacicznych). Mog¹ byæ 
one leczone w tym wieku w odstêpach tygodniowych. 
U m³odych koci¹t, a czasem te¿ u m³odych szczeni¹t, 
zdarzaj¹ siê zaka¿enia Tritrihomonas fetus, które za-
zwyczaj nie s¹ diagnozowane. U szczeni¹t i u koci¹t 
pojawiaj¹ siê typowe nawracaj¹ce, wodniste biegunki. 
W świe¿ej próbce ka³u pod mikroskopem widoczne s¹ 
ró¿ne formy rozwojowe paso¿yta. Leczeniem z wyboru 
jest terapia ronidazolem. Mo¿na równie¿ u¿yæ metro-
nidazolu, jednak¿e oba te środki maj¹ wiele skutków 
ubocznych u m³odych szczeni¹t i koci¹t. Niektóre ga-
tunki pierwotniaków (Giardia, Coccidia) mog¹ powodo-
waæ kliniczne schorzenia u starszych zwierz¹t w okresie 
oko³oodsadzeniowym.

Piśmiennictwo u autora.

Źród³o: XIII Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t: 
p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; Wroc³aw, 14-15.10.2017

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

NIEP£ODNOŚÆ 
ORAZ ZABURZENIA I UTRATA 

CI¥¯Y U KOTEK
Niep³odnośæ i zaburzenia ci¹¿y u kotek mog¹ byæ 

spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak: wady 
anatomiczne (hermafrodytyzm), kliniczne lub podkli-
niczne zaka¿enia uk³adu rozrodczego lub zaburzenia 
hormonalne. Najczêstszymi s¹ strukturalne i/lub funk-
cjonalne nieprawid³owości jajników, macicy i jajowo-
dów. Utrata ci¹¿y mo¿e byæ spowodowana podobnymi 
czynnikami.

I. Zaburzenia funkcjonalne
Przed³u¿one anoestrus 
Brak oznak rui w wieku ok. jednego roku (anoestrus 

pierwotne) powinno byæ powodem do niepokoju u ko-
tów wszystkich ras, choæ pocz¹tek dojrza³ości p³cio-
wej u niektórych ras d³ugow³osych nastepuje późno 
- nawet w wieku 20 miesiêcy. Pocz¹tek dojrzewania 
zale¿y od osi¹gniecia krytycznej masy cia³a (2/3 wagi 
kota doros³ego). Jeśli ta waga jest osiagniêta w okresie 
skracajacego siê dnia świetlnego, pocz¹tek dojrza³ości 
opóźni siê. Tak wiêc czêstym powodem braku cyklu 
u m³odych kotek jest niewystarczaj¹ca stymulacja 
świetlna. Nieprawid³owości rozrodcze (p³ci chromo-
somalnej, gonadalnej, fenotypowej), aplazja janików 
(rzadka), z³e ¿ywienie, choroby ogólne lub podawanie 
progestagenów s¹ radziej spotykanymi przyczynami 
przed³u¿ajacego siê anoestrus u kotek. Wśród przyczyn 
anoestrus nie mo¿na pomijaæ imbreedu, choæ jest to 
s³abo udokumentowane. 

Wtórne anoestrus u dojrza³ych p³ciowo kotek nie 
jest zjawiskiem niezwyk³ym. Powodem jest wystêpo-
wanie laktacji oraz sezonowości rozrodu (fizjologia) 
lub mo¿e byæ to spowodowane stresem socjalnym, 
niew³aściw¹ d³ugości¹ dnia świetlnego i/lub stymulacj¹ 
feromonow¹, ci¹¿¹ rzekom¹ lub chorob¹ ogóln¹. Ano-
estrus laktacyjne jest spowodowane zahamowaniem 
syntezy GnRH przez podwzgórze. D³ugośæ jest zmien-
na: w rzadkich przypadkach 7-10 dni po porodzie, 
ale w wiêkszości przypadków trwa do 2-4 tygodni 
po odsadzeniu. Odnotowano pojedyncze przypadki 
anoestrus trwajacego ponad 100 dni po odsadzeniu. 

Indukcja rui jest wskazana, gdy brak jest choroby lub 
widocznych wad anatomicznych (pocz¹tkowa dawka 
eCG 100 j.m., potem codzienne podawanie 50 j.m. 
lub 25 j.m., w zale¿ności od pory roku). GnRH lub 
hCG mog¹ byæ u¿yte do wywo³ania owulacji, pod-
czas pe³noobjawowej rui. Dodatkowo w wywo³aniu 
rui u kotki w anoestrus mo¿e pomóc przestrzeganie 
re¿imu świetlnego. Tak¿e obecnośæ innej kotki w rui 
mo¿e pomóc w indukcji objawów rujowych.

Cicha ruja
Stres socjalny spowodowany nadmiernym zagêsz-

czeniem lub nisk¹ pozycj¹ w hierarchi mo¿e dopro-
wadziæ do braku oznak rui u doros³ych samic. Niska 
intensywnośæ objawów rujowych jest obserwowana 
u niektórych ras, takich jak koty perskie. Ci¹¿a rzeko-
ma po owulacji lub pustym kryciu (35-45 dni) powinna 
byæ wykluczona. Poniewa¿ owulacja u kotek mo¿e byæ 
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spontaniczna (nawet do 30%!), kombinacja cichej rui 
i spontanicznej owulacji mo¿e prowadziæ do podejrze-
nia problemów z anoestrus. 

Anafrodyzja
Takie kotki nie akceptuj¹ kocura. Przyczyny nie s¹ 

znane, ale czasem zmiana kocura lub środowiska roz-
wiazuje sytuacjê.

Nimfomania
Ten stan charakteryzuje siê nadmiernie wyra¿onymi 

zachowaniami p³ciowymi. Jest prawdopodobnie spo-
wodowany bardzo wysokim poziomem estrogenów 
w pêcherzykach jajnikowych, które nie zowulowa³y lub 
w torbielach jajnikowych. Leczenie polega na poda-
waniu progestagenów - octanu medroksyprogesteronu 
(MAP) lub octanu chlormadinonu (CAP), lub chirur-
gicznej kastracji.

II. Choroby narz¹dowe
Schorzenia macicy
Wśród chorób macicy najczêściej odnotowuje siê 

zwyrodnienie torbielowate, czasem wystepuj¹ce ³¹cznie 
z torbielami jajnika. Kotki z zapaleniem b³ony śluzo-
wej macicy mog¹ nie wykazywaæ objawów, za wy-
jatkiem niepowodzeñ krycia, lub mog¹ mieæ objawy 
ogólne, gor¹czkê i wyp³yw z pochwy. Endometritis, 
powodowane najczêściej przez E.coli, paciorkowce 
lub gronkowce, mo¿e powodowaæ przedimplantacyjn¹ 
utratê zarodków, resorpcje, poronienia lub rodzenie 
martwych koci¹t. 

Zapaleniu pochwy mo¿e towarzyszyæ intensywne 
wylizywanie okolicy sromu. Antybiotyki powinny byæ 
podawane miejscowo i ogólnie zgodnie z antybiogra-
mem. 

III. Inne przyczyny niep³odności
Zaburzenia ró¿nicowania p³ci
Zaburzenia p³ci chormosomowej, gonadalnej (oboj-

niactwo prawdziwe) oraz obojniactwo rzekome czasem 
wystêpuje u kotów i zalicza siê do przyczyn niep³od-
ności.

Zarz¹dzanie rozrodem, zaburzenia owulacji
Fizjologicznie wyrzut LH indukowany kopulacj¹ jest 

wprost proporcjonalny do liczby kryæ. Jedno krycie 
prowadzi do owulacji u 50% kotek, dopuszczenie do 
krycia czterokrotnie gwarantuje wyst¹pienie owulacji. 
Krycie zbyt wczesne, np. pierwszego dnia rui, mo¿e nie 
spowodowaæ owulacji. Odwrotnie, krycie zbyt późne 
(>5 dnia) tak¿e mo¿e nie indukowaæ owulacji (atrezja 
pêcherzyków). Ponadto niezdolnośæ kocura do pe³nego 
wprowadzenia pr¹cia równie¿ mo¿e byæ przyczyn¹ 
niepowodzenia. 

Ocena niep³odności kotki - podejście 
diagnostyczne
Na samym pocz¹tku u wszystkich kotek w hodowli 

powinnien zostaæ zebrany pe³en wywiad, przeprowa-
dzone badanie kliniczne i badania przesiewowe (sero-
logia, morfologia krwi, profil biochemiczny, badanie 
moczu...). Wywiad powinien zawieraæ nastêpuj¹ce 
informacje: data rozpoczêcia rui, odstêpy pomiêdzy 
rujami, data i liczba kopulacji, wiek kocura, czy samiec 
sp³odzi³ potomstwo, potwierdzenie owulacji (stê¿enie 
progesteronu w surowicy 2-6 tygodni po kryciu >1,5 
ng/ml), data porodu, liczba i p³eæ koci¹t. Reakcja kotki 
na krycie (powinna byæ obserwowana!) powinna obej-
mowaæ wokalizacjê, atakowanie kocura, wylizywanie 
sromu, przetaczanie siê z boku na bok (Johnston i wsp. 
2001). 

IV. Poronienie i resorpcja 
Utrata ci¹¿y wystêpuj¹ca po zap³odnieniu i implan-

tacji jest czêsta u kotek. Mo¿e byæ zwiazana z resorp-
cj¹ zarodków w pierwszej po³owie i/lub poronieniem 
p³odów w drugiej po³owie ci¹¿y. Wczesna utrata ci¹¿y 
mo¿e pozostaæ niezauwa¿ona. W późniejszej ci¹¿y 
mo¿e byæ obserwowany wyp³yw lub wydalenie p³odów, 
które czasem s¹ przez kotki zjadane.

Utrata ci¹¿y mo¿e mieæ kilka przyczyn. Przyczyny 
niezakaźne u kotek to najczêściej niedobory ¿ywienio-
we, zaburzenia chromosomalne p³odów lub przyczyny 
hormonalne. 

Tab 1: Zakaźne przyczyny utraty ci¹¿y u kotek

Wirus panleukopenii Pierwszy trymestr: resorpcje, później: ronienia, mumifikacje
Wirus bialaczki Podczas wiremii: resorpcje, ronienia
Wirus niedoboru odporności 
kotów (FIV)

Zaka¿enie naturalne: ronienia. Zaka¿enia eksperymentalne: ronienia, zaha-
mowanie rozwoju, niska masa urodzeniowa, niedorozwój grasicy u koci¹t

Wrus zakaźnego zapalenia nosa 
i tchawicy (FHV) Zaka¿enia eksperymentalne: ronienia, martwe p³ody

Wirus kataru kociego (FCV) Zaka¿enie domaciczne powoduje śmieræ wszystkich p³odów
Toxoplasma gondii Mumifikacje p³odów, ronienia, przedwczesne porody, zespó³ s³abego kociêcia
Chlamydophila felis Nie ma dowodów na zwi¹zek z utrat¹ ci¹¿y
Salmonella sp. S.typhimurium; rodzenie martwych koci¹t po spo¿yciu surowego kurczaka
Streptococcus sp. Aborcje - sporadycznie
Campylobacter jejuni Sporadycznie

E.coli Sporadycznie (ronienia, rodzenie martwych koci¹t, śmieræ noworodków)
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Przyczyny hormonalne
Ronienia nawykowe, zw³aszcza je¿eli wystêpuj¹ za-

wsze na tym samym etapie ci¹¿y, s¹ zwykle zwi¹zane 
z nieprawid³owym funkcjonowaniem cia³ka ¿ó³tego 
(hypoluteoidizm). Ozanczanie poziomu progesteronu 
jest w takich sytuacjach wskazane, a w leczeniu zaleca 
siê suplementacje progesteronu w czasie trwania ci¹¿y 
do tygodnia przed planowanym porodem. 

Przyczyny zakaźne
Wśród przyczyn zakaźnych wymienia siê zarówno 

wirusy, bakterie jak i pierwotniaki.
Piśmiennictwo u autora.
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DIAGNOSTYKA I TERAPIA 
ROPOMACICZA: 

NOWE DANE/DOŚWIADCZENIA 
SKANDYNAWSKIE

Wstêp
Ropomacicze, definiowane jako przewlek³e, rop-

ne zapalenie b³ony śluzowej macicy wystêpuj¹ce po 
okresie rui, z lub bez objawów ogólnoustrojowych, jest 
powszechnie znane w krajach, w których rutynowe 
sterylizacje nie s¹ wykonywane (Dow 1959). Scho-
rzenie dotyka g³ównie suki w średnim lub starszym 
wieku, w okresie bezpośrednio po rui lub do dwóch 
miesiêcy po jej zakoñczeniu, tj. w diestrus. Średnio 
u 20% wszystkich suk ropomacicze diagnozowane 
jest w wieku 10 lat, ale ryzyko zale¿ne jest w du¿ej 
mierze od rasy (Jitpean et al., 2012). U niektórych 
ras o wysokim ryzyku ropomacicze rozpoznawane jest 
u ponad 50% suk przed 10 rokiem ¿ycia, podczas 
gdy u ras o niskim ryzyku odsetek zachorowañ mo¿e 
siêgaæ zaledwie 10% (Jitpean et al., 2012). W Szwecji 
20% wszystkich psów jest sterylizowanych, a ka¿dego 

roku oko³o 150-200 suk jest leczonych z powodu 
ropomacicza w Uniwersyteckim Szpitalu dla Zwierz¹t 
Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych. 

Ropomacicze spowodowane jest przez kombinacjê 
czynników hormonalnych, dzia³aj¹cych bezpośrednio 
na macicê poprzez supresjê odpowiedzi immunolo-
gicznej oraz bakterii oportunistycznych powoduj¹cych 
zaka¿enie i jednocześnie stan zapalny. Pomimo wielu 
lat badañ patogeneza tego schorzenia nie jest nadal 
do koñca poznana. Klasyczne objawy kliniczne to 
osowia³ośæ, spadek apetytu, wzmo¿one pragnienie 
i oddawanie moczu oraz obecnośæ wyp³ywu z pochwy - 
cuchn¹cego ropnego lub krwistego. Do rzadszych obja-
wów nale¿¹: gor¹czka, zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe 
takie jak wymioty, biegunka, ból brzucha i powiêkszony 
obrys pow³ok brzusznych (Jitpean et al., 2014). Po-
stêp choroby jest zró¿nicowany, pocz¹tkowo ³agodne 
objawy stopniowo narastaj¹ po ka¿dym kolejnym cy-
klu p³ciowym. Zaka¿enie bakteryjne macicy i kr¹¿¹-
ce we krwi endotoksyny bakteryjne mog¹ prowadziæ 
do nag³ego stanu zagro¿enia ¿ycia w wyniku zespo³u 
ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej, niewydolności 
wielonarz¹dowej i wstrz¹su. Rozpoznanie jest ³atwe 
u pacjentów z typowymi objawy klinicznymi, ale mo¿e 
byæ wyzwaniem w przypadku braku wyp³ywu lub gdy 
pojawia siê tylko jeden lub kilka z objawów. Czasami 
jedynym objawem mo¿e byæ kulawizna, która mo¿e 
byæ kojarzona z wieloma jednostkami chorobowymi. 
W przypadku ropomacicza macica jest powiêkszona 
w wyniku zapalenia, pogrubienia b³ony śluzowej oraz 
nagromadzenia siê ropy w macicy. Z tego powodu 
techniki obrazowania s¹ niezwykle cennym narzêdziem 
w procesie diagnostycznym. Jednak¿e w pocz¹tko-
wych stadiach choroby, kiedy macica jest normalnych 
rozmiarów, badanie rtg mo¿e nie byæ przydatne do 
postawienia rozpoznania. 

Zalecan¹ metod¹ jest badanie macicy i jajników 
przy pomocy USG, metoda ta pozwala wykryæ ju¿ 
niewielkie ilości p³ynu w macicy, torbiele/zwyrodnienie 
torbielowate endometrium i nieprawid³owości jajników, 
które, jeśli s¹ obecne, bêd¹ mia³y wp³yw na ew. decyzjê 
o podjêciu leczenia farmakologicznego. W wynikach 
badañ laboratoryjnych stwierdza siê zwykle zaburzenia 
równowagi kwasowo-zasadowej, stê¿eñ elektrolitów, 
parametrów krzepniêcia i dysfunkcjê narz¹dów mi¹¿-
szowych (np. zaburzenia funkcji nerek czy w¹troby 
lub integralności miêśnia sercowego). Leukocytoza 
z neutrofili¹ i przesuniêciem w lewo, monocytoza 
i anemia na tle toksycznym s¹ równie¿ obserwowane 
w klasycznym przebiegu. 

W ostatnich latach opublikowano badania nad czyn-
nikami ryzyka, rozwojem choroby, postêpowaniem 
diagnostycznym, metodami przewidywania przebiegu 
oraz mo¿liwościami leczenia. W niniejszym opraco-
waniu zebrano wybrane nowe dane w oparciu na do-
świadczenia skandynawskie. 

Czynniki ryzyka i rozwój choroby 
Rasa w du¿ej mierze wp³ywa na ryzyko rozwoju 

ropomacicza (Jitpean et al., 2012). Inne znane czyn-
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niki zwiêkszaj¹ce ryzyko to egzogenne podawanie 
hormonów (progestagenów i estrogenów) oraz en-
dogenne zaburzenia równowagi hormonalnej lub zbyt 
silna odpowiedź na prawid³owe stê¿enia hormonów 
w krwioobiegu. Hormony pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w pa-
togenezie, co zosta³o poparte ostatnimi badaniami, 
w których wykazano ¿e terapia hormonalna (proge-
stageny) zmienia³a aktywacjê genów w tkankach ma-
cicy podczas przebiegu ropomacicza, tj. aktywacja ta 
ró¿ni³a siê w zale¿ności od tego, czy suka otrzymywa³a 
hormony przed rozwiniêciem siê ropomacicza czy nie 
(Voorwald et al., 2015). Obecnośæ torbielowatego 
rozrostu b³ony śluzowej macicy (CEH) oraz mukome-
tra/hydrometra s¹ uwa¿ane za czynniki zwiêkszaj¹ce 
ryzyko powstania ropomacicza, co jednak nie zosta³o 
jeszcze naukowo dowiedzione. Rozrost endometrium 
prowadzi do zmniejszonego przep³ywu krwi przez 
macicê i gorszej ewakuacji jej zawartości po kryciu. 
Ostatnio dowiedziono, ¿e, podobnie jak przy ropoma-
ciczu, ryzyko rozwiniêcia CEH ró¿ni siê w zale¿ności 
od rasy i wzrasta wraz z wiekiem (Moxon et al., 2016). 
Chocia¿ ropomacicze jest chorob¹ wieloczynnikow¹, 
jest wysoce prawdopodobne, ¿e mog¹ istnieæ pewne 
cechy genetyczne, które chroni¹ lub predysponuj¹ 
do tej choroby niektóre rasy psów. Jest wiêc mo¿li-
we zmniejszenie ryzyka u ras najbardziej nara¿onych 
poprzez zachêcanie do rozmna¿ania w programach 
hodowlanych bardziej odpornych osobników, pozwa-
laj¹c na utrwalenie korzystnych ró¿nic genetycznych 
i odpowiadaj¹cych im markerów. 

Ci¹¿a w pewien sposób obni¿a ryzyko wyst¹pienia 
ropomacicza, przynajmniej u niektórych ras, wskazuj¹c 
na istnienie pewnych czynników ochronnych, których 
wystêpowanie jest równie¿ zale¿ne od rasy. Jednak¿e 
ci¹¿a nie chroni ca³kowicie i CEH jest czêstym scho-
rzeniem suk rozrodowych pomimo ochronnego efektu 
regularnych ci¹¿, dlatego odradza siê rozmna¿anie suk 
tylko po to, aby unikn¹æ schorzeñ macicy (Moxon et 
al., 2016).

W macicy suk z ropomaciczem najczêściej znajdowa-
ne s¹ bakterie Gram-ujemne, g³ównie Escherichia coli 
(E.coli), która jest izolowana w blisko 70% przypad-
kach. Szczepy bêd¹ce przyczyn¹ choroby pochodz¹ 
z w³asnej flory bakteryjnej danego osobnika i nie s¹ 
transmitowane pomiêdzy poszczególnymi zwierzêta-
mi. Dowiedziano ostatnio, ¿e szczepy E.coli w ropo-
maciczu u psów ró¿ni¹ siê od szczepów izolowanych 
w przypadku ropomacicza u krów - co mo¿e wyjaśniaæ 
dlaczego patogeneza tego schorzenia ró¿ni siê u tych 
dwóch gatunków zwierz¹t, ze znacznie ciê¿szym prze-
biegiem u psów. 

Te ró¿nice mog¹ równie¿ wyjaśniaæ, dlaczego lecze-
nie musi byæ dostosowane do gatunku oraz dlaczego 
protoko³y leczenia ropomacicza opracowane dla krów 
niekoniecznie s¹ skuteczne w przypadku psów. Istniej¹ 
pewne czynniki wirulencji zwi¹zane ze szczepami bak-
teryjnymi powoduj¹cymi ropomacicze u psów, które 
otwieraj¹ mo¿liwośæ stworzenia w przysz³ości szcze-
pionki w celu zapobiegania rozwojowi ropomacicza 
u podatnych osobników. 

Aktywacja genów w tkance macicy
W ropomaciczu zaka¿enie bakteryjne oraz zapalenie 

prowadzi do nadmiernej lub obni¿onej ekspresji wielu 
genów w tkance macicy. Produkty genów ulegaj¹cych 
silniejszej ekspresji mog¹ - jeśli zostanie opracowany 
test do ich analizy - byæ wykorzystane w przysz³ości 
jako markery diagnostyczne, do ró¿nicowania chorób 
macicy lub kontrolowania odpowiedzi na leczenie. 
Do tej pory przeprowadzono trzy badania nad ogóln¹ 
aktywacj¹ genów u suk z ropomaciczem (Hagman et 
al., 2009; Bukowska et al., 2014; Voorwald et al., 
2015). Najwiêcej z aktywowanych genów by³o zwi¹-
zanych z chemokinami, cytokinami, migracj¹ komórek 
zapalnych, czynnikami przeciwbakteryjnymi, uk³adem 
dope³niacza oraz odporności¹ wrodzon¹. W jednym 
z badañ 29 genów wykazywa³o specyficzn¹ silniejsz¹ 
ekspresjê w przypadkach ropomacicza i produkty tych 
genów powinny byæ dalej badane jako potencjalne 
markery diagnostyczne do wykrywania tego schorzenia 
(Voorwald et al., 2015). Odkryto, ¿e aktywacja genów 
ró¿ni siê w zale¿ności od stanu szyjki macicy (tj. czy 
by³ wyp³yw z pochwy/otwarta szyjka czy brak wyp³y-
wu/zamkniêta szyjka), co jest interesuj¹ce, poniewa¿ 
otwarta szyjka macicy i wyp³yw s¹ zwykle zwi¹zane 
z ³agodniejszym przebiegiem choroby (Jitpean et al., 
2017). Mo¿liwe wiêc, ¿e istniej¹ ró¿nice w patogenezie 
tych dwóch typów ropomacicza. 

Procedury diagnostyczne i czynniki 
predylekcyjne
Choroba ogólnoustrojowa wywo³ana ropomaciczem 

dotyka kilku uk³adów narz¹dowych i prowadzi do zmian 
wielu parametrów laboratoryjnych krwi. Nie ma testów 
specyficznych dla ropomacicza, ale niektóre z wyników 
dostarczaj¹ istotnych informacji o funkcjonowaniu na-
rz¹dów lub ew. rokowaniu, co jest szczególnie wa¿ne 
w przypadkach zagra¿aj¹cych ¿yciu i przy ryzyku psocz-
nicy. Pomijaj¹c przypadki zagra¿aj¹ce ¿yciu, rokowa-
nie jest dobre w wiêkszości leczonych przypadków, 
ze śmiertelności¹ ok. 10%, wliczaj¹c w to eutanazje 
(Jitpean et al., 2014). 

Zapalenie otrzewnej jest najpowa¿niejszym powi-
k³aniem, rozwijaj¹cym siê w ok. 10% przypadków 
(Jitpean et al., 2014). Spośród wywiadu, badania 
klinicznego oraz parametrów laboratoryjnych, oce-
nianych w celu przewidzenia rokowania lub wczesne-
go wykrycia komplikacji, leukopenia okaza³a siê byæ 
najwa¿niejszym czynnikiem predylekcyjnym u suk z ro-
pomaciczem. Leukopenia by³a zwi¹zana z 18-krotnym 
wzrostem ryzyka zapalenia otrzewnej oraz 3,5-krot-
nym wzrostem ryzyka przed³u¿onej hospitalizacji po 
leczeniu chirurgicznym (Jitpean et al., 2014). Ponadto, 
zapalenie otrzewnej i/lub przed³u¿ona hospitalizacja 
pooperacyjna by³y zwi¹zane z nieprawid³ow¹ tempe-
ratur¹ mierzon¹ w prostnicy, os³abieniem oraz blado-
ści¹ b³on śluzowych. Tak wiêc badanie kliniczne oraz 
testy laboratoryjne mog¹ byæ przydatne do postawienia 
w³aściwego rokowania u suk z ropomaciczem, ale pro-
spektywne badania kliniczne s¹ niezbêdne do pe³nego 
potwierdzenia tych za³o¿eñ. 



72 Biuletyn DIL-Wet. 28, Nr 1 (109), 2018

Podczas rekonwalescencji po leczeniu chirurgicz-
nym przydatna jest ocena mediatorów zapalnych, 
w celu wczesnego wykrycia powik³añ oraz wykrycia 
suk z zapaleniem ogólnoustrojowym/rozwijaj¹c¹ siê 
posocznic¹. Z parametrów zapalnych bia³ka ostrej fazy, 
takie jak bia³ko C-reaktywne (CRP), s¹ coraz czêściej 
u¿ywane w praktyce klinicznej, co jest wynikiem wpro-
wadzenia automatycznych, specyficznych dla psów 
metod szybkiego oznaczania CRP. Poziomy CRP s¹ 
czêsto podniesione ju¿ przez zabiegiem, a zabieg ope-
racyjny powoduje ich dodatkowy wzrost. Przy czym, 
zwykle 24 godziny po operacji, stê¿enie CRP powin-
no zacz¹æ spadaæ, a¿ do normalizacji w momencie 
pe³nego wyzdrowienia. Jeśli stê¿enie CRP nie opa-
da, a zamiast tego wzrasta, prawdopodobnie dosz³o 
do rozwoju powik³añ, które spowodowa³y zapalenie 
ogólnoustrojowe, co wymaga dalszego postêpowania 
klinicznego (D¹browski et al., 2009). Testy labora-
toryjne, oceniaj¹ce prace narz¹dów mi¹¿szowych s¹ 
pomocne w monitorowaniu ich funkcji (parametry ner-
kowe i obecnośæ bia³ka w moczu, s¹ przydatne równie¿ 
podczas rekonwalescencji). 

Mo¿liwości leczenia
W leczeniu chirurgicznym zazwyczaj zaleca siê owa-

riohisterektomiê przeprowadzan¹ z dostêpu w linii 
bia³ej. Ostatnio wykazano, ¿e w leczeniu tej choroby 
mo¿na zastosowaæ techniki laparoskopowe. Techniki 
te mog¹ byæ rozwa¿ane w wybranych przypadkach 
u suk, które nie maj¹ powa¿nych problemów ogól-
noustrojowych lub zapalenia otrzewnej. Jeśli chirurg 
jest doświadczony, techniki te powinny potencjalnie 
skutkowaæ szybszym wyzdrowieniem, z powodu mniej-
szego stresu i bólu, w porównaniu do otwarcia jamy 
brzusznej. Wymagane s¹ dalsze badania w celu usta-
lenia optymalnego terminu przeprowadzenia zabiegu 
zapewniaj¹cego najlepszych szanse prze¿ycia, tak¿e 
maj¹c na uwadze stabilizacjê stanu pacjenta oraz lecze-
nie wspomagaj¹ce. Niektóre leki stosowane w analge-
zji/anestezji mog¹ dodatkowo obni¿aæ nasilenie stanu 
zapalnego spowodowanego zabiegiem chirurgicznym. 
Je¿eli chodzi o mo¿liwości leczenia niechirurgicznego 
(czysto farmakologicznego), obiecuj¹ce wyniki uzyska-
no przy podawaniu blokera receptorów progestero-
nowych aglepristonu (Alizin vet, Virbac, Montpellier, 
France) czêściej ni¿ we wcześniej u¿ywanych protoko-
³ach i w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwbakteryjn¹ stoso-
wan¹ przez stosunkowo krótki czas 6 dni. U¿ywaj¹c 
nowego, zmodyfikowanego protoko³u autorzy odnoto-
wali sukces u 47/47 leczonych suk z ropomaciczem, 
przy braku nawrotów przez 2 lata po leczeniu (Contri 
et al., 2015). Przyczyny zwiêkszonej efektywności no-
wego, zmodyfikowanego protoko³u nie s¹ znane, ale 
jest mo¿liwe, ¿e wy¿sze stê¿enia aglepristonu w tkan-
kach przez d³u¿szy czas s¹ skuteczniejsze. Konieczne s¹ 
dalsze badania w celu optymalizacji protoko³u leczenia 
farmakologicznego poprzez ³¹czenie algepristonu z ró¿-
nymi kombinacjami leków lub do sprawdzenia, czy jest 
mo¿liwe krótsze podawanie leków przeciwbakteryjnych 
przy tej samej skuteczności. 

Wnioski
Pomimo trwaj¹cych badañ, pozostaje wiele nie-

wiadomych dotycz¹cych ropomacicza, jego przyczyn 
i konsekwencji. Konieczne s¹ dalsze badania nad środ-
kami zapobiegawczymi, biomarkerami diagnostyczny-
mi i predylekcyjnymi oraz nad popraw¹ metod lecze-
nia. Podczas optymalizacji metod leczenia powinno siê 
d¹¿yæ do zredukowania ilości stosowanych antybioty-
ków, maj¹c na uwadze rosn¹ce globalne zagro¿enie 
szczepami opornymi (Wedley et al., 2017). W praktyce 
klinicznej korzystne by³oby znalezienie biomarkerów 
i/lub parametrów klinicznych pomocnych w identyfi-
kowaniu pacjentów o wysokim ryzyku rozwoju posocz-
nicy lub zagra¿aj¹cej ¿yciu niewydolności narz¹dowej, 
jak równie¿ posiadanie lepszych mo¿liwości diagnozo-
wania zaka¿eñ macicy wcześnie podczas rozwoju cho-
roby, kiedy s¹ wiêksze szanse na pe³ne wyzdrowienie 
i utrzymanie p³odności. Poszerzenie wiedzy przyniesie 
wiêksze mo¿liwości zwalczania tej czêstej i zagra¿aj¹cej 
¿yciu choroby. 

Literatura u autora.
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Z historii

weterynarii

Dr W³odzimierz A. Gibasiewicz

LEKARZE ZWIERZ¥T W POWSTANIU 
WIELKOPOLSKIM 

Z okazji przypadaj¹cej w tym roku 100-roczni-
cy zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 dla jego przypomnienia i upamiêt-

nienia przygotowa³em niniejszy artyku³.

Jeśli zamierzam mówiæ o Powstaniu Wielkopolskim 
z 1918/1919 roku to muszê przypomnieæ, chocia¿ 
w kilku zdaniach, wcześniejsze zrywy niepodleg³ościo-
we naszych Rodaków w Wielkopolsce. W historii Polski 
odnotowano a¿ piêæ zrywów niepodleg³ościowych na 
terenie szeroko rozumianej Wielkopolski: 1794, 1806-
1807, 1846, 1848, 1918-1919.

Powstanie w 1794 r. zwi¹zane by³o z insurek-
cj¹ kościuszkowsk¹, a wymierzone przeciw Prusom. 
Trwa³o od sierpnia do grudnia 1794 r., mia³o kilku do-
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wódców i pomimo zbrojnej klêski wy³oni³o przywódcê 
przysz³ych walk wyzwoleñczych: gen. Jana Henryka 
D¹browskiego, który po doświadczeniach z tego roku 
móg³ zorganizowaæ nastêpne, ju¿ w pe³ni zwyciêskie 
powstanie.

Powstanie z 1806-1807 r. Sukces tej zwyciêskiej 
insurekcji przyczyni³ siê do powstania w nastêpnym 
roku Ksiêstwa Warszawskiego. Podczas wojny pomiê-
dzy Francj¹ a Prusami, Napoleon zleci³ gen. Janowi 
H.D¹browskiemu udania siê do Poznania i stworzenia 
oddzia³ów zbrojnych. Powstanie trwa³o od 6 listopada 
1806 r. do 23 lutego 1807 r. Zwyciêstwo powstañców 
przyczyni³o siê do przy³¹czenia wiêkszości ziem Prus 
Po³udniowych do Ksiêstwa Warszawskiego. 

Powstanie z 1846 r. Powstanie skierowane by³o 
przeciwko Królestwu Pruskiemu i wybuch³o w Pozna-
niu i Górczynie. Jednak¿e przygotowania do niego zo-
sta³y odkryte i prusacy aresztowali przywódców (Karola 
Libelta, Ludwika Mieros³awskiego i in.) ale walki wy-
zwoleñcze trwa³y. Powstanie to zakoñczy³y siê klêsk¹.

Powstanie poznañskie 1848 r. Powstanie poznañ-
skie by³o czêści¹ ogólnopolskiego powstania narodo-
wego w okresie Wiosny Ludów. Wypuszczeni na wol-
nośæ aresztowani w 1846 r. K.Libelt i L.Mieros³awski 
przy³¹czyli siê do Komitetu Narodowego, który powsta³ 
w Poznaniu 20 marca 1848 r. Walki oddzia³ów zbroj-
nych trwa³y. 11 kwietnia 1848 r. podpisano jednak 
ugodê (Ugoda w Jaros³awcu k.Środy Wielkopolskiej). 
Obietnica autonomii czêści Poznañskiego nie zosta³a 
jednak dotrzymana. Ostatnie walcz¹ce oddzia³y z³o¿y³y 
broñ 9 maja 1848 r. w Bardzie. Powstanie poznañskie 
upad³o. ¯ycie odda³o 500 powstañców. 

W powstaniu tym w bitwie pod Bugajem ciê¿ko 
ranny zosta³ Jakub Stanowski (1818-1889), lekarz 
weterynarii.

JAKUB JÓZEF STANOWSKI 
(RAWICZ-STANOWSKI)
Urodzi³ siê 23 marca 1818 r. w Ruchocinku pow. 

gnieźnieñski, s. Ignacego i Marcjanny z Bieñkowskich. 
Uczêszcza³ do gimnazjum św. Marii Magdaleny w Po-

znaniu. Jako ma³y ch³opiec uczestniczy³ ju¿ w powsta-
niu listopadowym. Naukê kontynuowa³ prawdopodob-
nie w Kolonii, a maturê uzyska³ w gimnazjum realnym 
w Berlinie w 1838 r. W 1841 r. rozpocz¹³ studia we-
terynaryjne na Königliche Tierarzneischule w Berlinie, 
które ukoñczy³ 13 maja 1845 r. z dyplomem wete-
rynarza I klasy. By³ asystentem u prof. G.Haubnera 
w Akademii Rolniczej w Eldenie. W 1948 r. wróci³ 
do Wielkopolski. Uczestniczy³ w powstaniu piechoty 
Gwardii Narodowej w Szamotulskim oraz walczy³ w Po-
wstaniu Wielkopolskim. Uczestniczy³ w walkach zbroj-
nych pod Nowym Miastem, Mi³os³awiem i Bugajem. 
P³k dr K.Millak poda³, ¿e: „Uczestniczy³ w Powstaniu 
Wielkopolskim w 1848 r., bra³ udzia³ w bitwie pod 
Mi³os³awiem i by³ ciê¿ko ranny”. Natomiast w Pol-
skim S³owniku Biograficznym1 podano: „Walczy³ pod 
Nowym Miastem nad Wart¹ i pod Mi³os³awiem (30 
IV), nastêpnie broni³ drogi z Bugaju do Kozubca (pow. 
wrzesiñski), gdzie zosta³ ciê¿ko ranny w lewe ramiê; 
zagro¿ony amputacj¹ rêki, przebywa³ od maja do je-
sieni t.r. na leczeniu w Starkowcu ko³o Mi³os³awia”. 

Stanis³aw Szafarkiewicz, fot. ze zbiorów prawnuka Jaro-
s³awa Witka z Ko¿uchowa (zgoda na przedruk Muzeum 

Ziemi Szubiñsakiej im. Zenona Erdmanna)
Od 1849 r. by³ powiatowym lekarzem weterynaryj-

nym w Środzie Wielkopolskiej. Wspó³pracowa³ z cza-
sopismem „Ziemianin”, w którym publikowa³ artyku³y 
weterynaryjno-hodowlane: Środek zapobiegaj¹cy za-
razie śledziony (T.1:1850 poszyt3), Zapytania tycz¹-
ce siê choroby owiec, w¹saczem zwanej (T.3:1850 
poszyt 11) oraz O tasiemcu u owiec (Taenia ovina 
v.expansa) (T.15:1854 poszyt 9)2. W pobli¿u Śro-
dy Wlkp. wydzier¿awi³ maj¹tek Kijewo3, w którym 
 przeprowadza³ doświadczenia z hodowli zwierz¹t. Kie-
dy wybuch³o powstanie styczniowe organizowa³ pomoc 
dla powstañców w powiatach nadgranicznych. 
1 Polski S³ownik Biograficzny t. XLII, 2003-2004.
2 Tam¿e.
3 G¹siorowski A., Topolski J. (red.): Wielkopolski S³ownik Bio-
graficzny, wyd. PWN Warszawa-Poznañ, 1981, s.694.
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W 1850 r. o¿eni³ siê z Helen¹ Mieleck¹ - pierwsza 
¿ona. Mieli trójkê dzieci - Ignacy, Maria i Stanis³aw. 
Druga ¿ona - Jadwiga K³obukowska, tak¿e trójka - 
Józef, Helena i Jan (ch³opcy zmarli w dzieciñstwie).

Prof. Jakub J.Stanowski w latach 1870-1876 
w Wy¿szej Szkole Rolniczej im. Haliny w ¯abikowie 
wyk³ada³ weterynariê, hodowlê i chów owiec oraz we³-
noznawstwo, a nastêpnie przez trzy lata w Krajowej 
Szkole Rolniczej w Czernichowie. Do Poznania wróci³ 
w 1884 r. i zaj¹³ siê opiek¹ nad hodowl¹ owiec. Jest 
autorem pracy Szkice hippologiczne, wyd. Poznañ 
1868. 

Zmar³ w Poznaniu 3 listopada 1889 r. 

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Drugie 
zwyciêskie powstanie w historii Polski. Wybuch³o 27 
grudnia 1918r. i trwa³o - formalnie - do 16 lutego 
1919 r. W tym dniu w Trewirze podpisano rozejm 
z Niemcami, który rozszerza³ na front powstañczy za-
sady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 r. 
koñcz¹cego I wojnê światow¹. Rozejm ten nie oznacza³ 
jednak ca³kowitego zakoñczenia walk. Trwa³y one jesz-
cze w 1919 r. Przecie¿ w tym okresie poleg³o po stro-
nie polskiej 121 ¿o³nierzy (w tym lekarz weterynarii).

Powstanie Wielkopolskie z 1918/1919 roku by³o 
kolejnym zwyciêskim powstaniem w Wielkopolsce 
po pierwszym z 1806 r. Po tym zwyciêskim powsta-
niu uznano w Polsce za zwyciêskie jeszcze dwa inne 
powstania: sejneñskie z 1919 r. i II śl¹skie z 1920 r. 
Razem historia Polski opiewa w cztery zwyciêskie po-
wstania narodowe. 

Bardziej uroczyście jednak obchodzi siê w naszym 
kraju zrywy powstañcze zakoñczone klêskami.

Dowództwo Powstania Wielkopolskiego w 1919 r. 
po pocz¹tkowo spontanicznym organizowaniu siê 
oddzia³ów powstañczych, ¿eby nie powiedzieæ two-
rzonych ad hoc, postanowi³o powo³aæ pod broñ do 
tworzonego Wojska Wielkopolskiego nastêpuj¹ce rocz-
niki Polaków. Uchwa³¹ z 17 stycznia 1919 r. roczniki 
1897-1898, 4 marca 1919 r. - 1895-1896 i kolejnych 
24 kwietnia 1916 r. - 1894-1901. Zwi¹zane to by³o 
z tworzeniem regularnej armii dowodzonej przez gen. 
J.Dowbor-Muśnickiego. II kwatermistrzem w Wojsku 
Wielkopolskim zosta³ pierwszy dowódca wojska po-
wstañczego mjr Stanis³aw Taczak i jemu to podlega³a 
weterynaria, o której opowiada niniejszy rozdzia³. Au-

tonomia Armii Wielkopolskiej trwa³a stosunkowo krót-
ko, gdy¿ od 17 stycznia 1919 r. do 25 maja 1919 r., 
kiedy to formalnie przesz³a w sk³ad Wojska Polskiego 
pod komendê Naczelnika Pañstwa. Ostatecznie prze-
mianowanie i rozmieszczenie poszczególnych jedno-
stek nast¹pi³o jednak 10 grudnia 1919 r.

Powstañcy Wielkopolscy walczyli z Niemcami na 
kilku frontach: na froncie pó³nocnym - dowódca pp³k 
Kazimierz Grudzielski; froncie zachodnim - p³k Micha³ 
Milewski; froncie po³udniowo-zachodnim (tzw. Grupa 
„Leszno”) - ppor. Bernard Śliwiñski i na froncie po³u-
dniowym - ppor. W³adys³aw Wawrzyniak. 

Dziêki temu zrywowi Polska uzyska³a taki a nie inny 
kszta³t granicy zachodniej, uzyska³a określon¹ ilośæ 
kilometrów kwadratowych ziem, które niew¹tpliwie nie 
zosta³y by nam przyznane. W Powstaniu tym poleg³o 
niemal 2500 powstañców. Nie by³a to wiêc najwiêksza 
ofiara krwi ale uzyskano najwiêksz¹ zdobycz teryto-
rialn¹ jeśli przeliczy siê ofiary na zdobyte metry Pol-
ski. I to jest w³aśnie ogromny sukces tego powstania, 
sukces którym powinniśmy siê szczyciæ, a praktycznie 
nie mówimy o nim a jak ju¿ wspominamy to jakby ze 
wstydem. Dlaczego?! 

W Powstaniu Wielkopolskim uczestniczy³o 39 leka-
rzy weterynarii i 14 m³odych powstañców, którzy po 
walkach wyzwoleñczych ukoñczyli studia weterynaryjne 
(A. B¹k, R. Brocki, S. Bross, B. Fiutak, S. Jakubowski, 
W. Kensik, J. Marczyñski, M. Opielewicz, B. Pa³¹k, 
Fr. Polita, E. Smorowski, J. Świêcicki, W. Witkowski 
i B. Wrzyszczyñski). Razem 53. 

LEKARZE WETERYNARII, KTÓRZY UCZESTNICZY-
LI W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM: Rudolf Bachor, 
Roman Boles³aw Brocki, Tadeusz Alojzy B¹k, Stefan 
Bross, Dionizy Dreszler, Stanis³aw Durski, Boles³aw 
Fiutak, Franciszek Górski, Kazimierz Gummer, Stefan 
Jakubowski, Kazimierz Jewasiñski, Wac³aw Anastazy 
Kensik, Jan Konitzer, W³adys³aw Kopliñski, Maksymi-
lian Hieronim Kowalewski, Franciszek Marian Kowal-
ski, Aleksy Antoni Kruszka, Edmund Krzyślak, Antoni 
Albin Kwiatkowski, Aleksy Kuropka, Mieczys³aw Lapis, 
Mieczys³aw Lessiñski, Jan Marczyñski, Jan Mendyk, Al-
fons Mosakowski, Edmund Nagler, Kazimierz Nowacki, 
Marian Opielewicz, Bernard Pa³¹k, Stefan Piotrowski, 
Franciszek Polita, Hipolit Po³omski, Stefan Roessler, 
Franciszek Teodor Saenger, Kazimierz Sentkowski, 
W³adys³aw Sieja, Leon Franciszek Siuda, Eryk Smo-
rowski, Józef Starkowski, Czes³aw Stebnicki, Stanis³aw 
Szafarkiewicz, Józef Ślebioda, Jan Świêcicki, Teofil 
Weigt, Augustyn Wilamowski, Józef Wilamowski, 
W³adys³aw Witkowski, Stanis³aw Wroceñski, Bogdan 
Wrzyszczyñski, Edmund Zengteller, Kazimierz Albin 
Ziemecki, Jan Antoni ¯eñczak, Ignacy ¯yto.

W tym powstaniu wśród walcz¹cych o niepodle-
g³ośæ Wielkopolski poleg³ lekarz weterynarii - Stanis³aw 
Szafarkiewicz. To nieszczêście mia³o miejsce niemal 
w po³owie 1919 r. i w³aśnie od przedstawienia biogra-
mu Stanis³awa Szafarkiewicza rozpoczynam opowieśæ 
o lekarzach weterynarii uczestnicz¹cych w zwyciêskim 
zrywie niepodleg³ościowym w Wielkopolsce w 1918 
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i 1919r. Oczywiście szerzej zaprezentujê tylko te bio-
gramy, które wcześniej nie by³y przedstawiane w moich 
publikacjach ksi¹¿kowych. 

STANIS£AW SZAFARKIEWICZ
Walczy³ w I wojnie światowej w wojsku niemieckim. 

W jednej z bitew zosta³ ranny. I tak zakoñczy³ siê dla 
niego udzia³ w walkach tamtej wojny. Po wyleczeniu 
i powrocie do Wielkopolski zg³osi³ siê do 1. Pu³ku Re-
zerwowego w Poznaniu, przekszta³conego nastêpnie 
w 10. Pu³k Strzelców Wielkopolskich (w sk³adzie 3. 
Dywizji Piechoty Wielkopolskiej). Wiosn¹ 1919 r. Pu³k 
skierowany zosta³ do walk powstañczych na froncie 
pó³nocnym powstania pod Rynarzewo. Stanis³aw Sza-
farkiewicz zgin¹³ w bitwie o most na Kanale Noteckim 
pod Murowañcem.

Urodzi³ siê 2 marca 1888 r. w Borucinie w pow. 
pleszewskim, s. Ignacego i Marii z d.Otocka. Mia³ 11 
rodzeñstwa. By³ absolwentem Gimnazjum Realnego 
Bergera w Poznaniu. Studiowa³ agronomiê we Wro-
c³awiu oraz weterynariê. Niestety nie potrafi³em ustaliæ 
uczelni. Nie ma go na listach absolwentów Uniwersy-
tetu Warszawskiego i Akademii Weterynaryjnej we 
Lwowie. Prawdopodobnie studiowa³ w Berlinie, gdy¿ 
w I wojnie światowej walczy³ w armii niemieckiej. Piotr 
S.Adamczewski4 zaprezentowa³ nastêpuj¹cy biogram: 
„Stanis³aw Szafarkiewicz z wykszta³cenia by³ lekarzem 
weterynarii. W maju 1917 r. zosta³ ranny i przebywa³ 
w wojskowych lazaretach. Wykorzystuj¹c wojskow¹ 
zawieruchê rewolucyjn¹ w Niemczech, pod koniec 
roku 1918 powróci³ do rodzinnego domu. W tym te¿ 
mniej wiêcej czasie zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Pelagia 
Kaps¹ (1898-1973), z któr¹ doczeka³ siê syna Henryka 
(1918-1943). Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
zg³osi³ siê ochotniczo do 1.Pu³ku Rezerwowego w Po-
znaniu, przekszta³conego później w 10.Pu³k Strzelców 
Wielkopolskich. Wiosna 1919 r. wraz z Pu³kiem zosta³ 
skierowany do walk na froncie pó³nocnym powstania 
pod Rynarzewo, gdzie przebiega³a linia demarkacyjna 
biegn¹ca wzd³u¿ Noteci i Kana³u Noteckiego. Na tym 
odcinku s³u¿y³ do nocy 18/19.06.1919 r., kiedy to 
poleg³ podczas kolejnej próby zdobycia Bydgoszczy. 
Zgin¹³ w bitwie o most na Kanale Noteckim. Oprócz 
Szafarkiewicza w bitwie poleg³o jeszcze 14 innych 
powstañców z 10.Pu³ku Strzelców Wielkopolskich, 
których Niemcy nastêpnie pochowali w prostej ¿o³-
nierskiej mogile wykopanej tu¿ obok miejsca bitwy”.

Podobny opis tamtych dni poda³a w „Expressie 
bydgoskim” red. Kamila Czechowska5: 19 czerwca 
1919 r., kilka miesiêcy po zawarciu rozejmu w Trewi-
rze, mia³a miejsce bitwa o most na kanale na Noteci 
ko³o Rynarzewa. W środê, 18 czerwca, do Rynarze-
wa przyby³ 10. pu³k strzelców wielkopolskich. Bitwa, 
któr¹ powstañcy nazwali trzecim uderzeniem na Byd-

4 Adamczewski Piotr S.: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 
na Pa³ukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia. Powstañ-
cze biografie/Szafarkiewicz Stanislaw www.powstanie.szubin.
net/biogafie (dostêp 07.07.2016).
5 Czechowska Kamila: http://express.bydgoski.pl/103820,Pow-
stan cza-bit wa-o-most-na-Noteci.html (dostêp 10.07.2016 r.).

goszcz, rozegra³a siê w noc, która poprzedza³a świêto 
Bo¿ego Cia³a. W wyniku stoczonej walki, po stronie 
polskiej poleg³o 15 walcz¹cych, 2 zmar³o w wyniku 
odniesionych ran, 47 zosta³o rannych a 18 dosta³o siê 
do niewoli. Poleg³ych 15 powstañców pochowano po 
zakoñczeniu walk na polu bitwy. Ekshumacji dokonano 
w lipcu 1920 r. Razem z poleg³ymi, do 16 drewnianych 
trumien z³o¿ono równie¿ cia³o szeregowca 4.kompanii 
gnieźnieñskiej, Micha³a Śronia, który uleg³ nieszczêśli-
wemu wypadkowi 7 lutego 1919 r. Trumny spoczê³y 
w zbiorowej mogile podczas uroczystego pogrzebu 
1 sierpnia 1920 r.”.

Kapral Stanis³aw Szafarkiewicz pochowany jest na 
cmentarzu parafialnym w Rynarzewie we wspólnej 
mogile. Nad mogi³¹ miejscowe ko³o Towarzystwa Po-
wstañców i Wojaków w 1926 r. ufundowa³o pomnik 
poświêcony pamiêci poleg³ych ¿o³nierzy 10. Pu³ku 
Strzelców Wielkopolskich. 

W³odzimierz A. Gibasiewicz
Duszniki

Fragment rozdzia³u z ksi¹¿ki autora Pocz¹tek od koñca drogi 
- dla której trwaj¹ poszukiwania sponsorów i wydawnictwa. 

Studia
podyplomowe,
konf. naukowe,

szkolenia

Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, Wydzia³ 
Med. Wet. UP we Wroc³awiu; pl. Grunwaldzki 49, 50-366 
Wroc³aw, tel.: +4871 3205 306 /302/318; www.specja-
lizacje-konferencja-polanica.pl biuro e-mail: konferencja.

polanica@gmail.com

XXI MIÊDZYNARODOWA 
KONFERENCJA NAUKOWA

POLANICA ZDRÓJ 24-25 maja 2018 r.

PROFILAKTYKA CHORÓB PRZE¯UWACZY 
- JAK NIE STOSOWAÆ ANTYBIOTYKÓW?
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– P R O G R A M  K O N F E R E N C J I –
24.05.2018 r. czwartek

10.00 - 13.00
Warsztaty - Teatr Zdrojowy Polanica Zdrój
„Program StadoOnLine w pracy lekarza weterynarii” 
(konieczne wcześniejsze zapisy na warsztaty na adres: 
konferencja.polanica@gmail.com)

W ramach warsztatów odbêdzie siê aktywna praca 
uczestników z komputerem. Uwaga! Prosimy zabraæ 
w³asny laptop lub tablet z dostêpem do Internetu.
1. Program SOL, ogólna koncepcja i aktualny stan 

(30 minut). Wyk³ad po³¹czony z pokazem, K.S³o-
niewski.

Dalszy ci¹g zajêæ odbywa³ siê bêdzie w formie pokazu 
i æwiczeñ praktycznych.
• Zak³adamy, ¿e ka¿dy z uczestników ma do dyspozycji 

laptop lub tablet z dostêpem do Internetu.
• Ka¿dy z uczestników otrzyma indywidualny login 

i has³o umo¿liwiaj¹ce pracê z programem oraz do-
stêp do „æwiczebnych” gospodarstw. Utworzymy ich 
kilkanaście. Poniewa¿ mo¿liwy jest dostêp kilku u¿yt-
kowników do jednego gospodarstwa, ka¿dy bêdzie 
móg³ samodzielnie wykonywaæ æwiczenia.

• Prowadz¹cy zajêcia bêdzie pokazywa³, jak wykonaæ 
dane zadanie, a potem uczestnicy bêd¹ usi³owali to 
powtórzyæ we w³asnych gospodarstwach.

• Na sali bêd¹ 3-4 osoby zaznajomione z obs³ug¹ SOL, 
s³u¿¹ce pomoc¹ uczestnikom.

Omówione i przeæwiczone zostan¹ nastêpuj¹ce za-
gadnienia:
2. Lekarz weterynarii jako u¿ytkownik programu 

SOL (60 minut).
K. S³oniewski
a. Uzyskiwanie dostêpu do programu
b. Logowanie
c. Prezentacja zdarzeñ weterynaryjnych - Karty zwie-

rz¹t i wykazy
d. Rejestracja typowych „zdarzeñ weterynaryjnych” 

(diagnozy, zabiegi, terapie)
e. Rejestracja przebiegu badania w czasie rzeczywi-

stym, na urz¹dzeniu mobilnym
3. Ocena sytuacji w stadzie na podstawie informacji 
dostêpnych w SOL (90 minut).

Z.M. Kowalski i J. Twardoñ
a. Brakowanie i jego przyczyny
b. Wystêpowanie chorób metabolicznych i zaburzeñ 

trawienia
c. Rozród
d. Ocena stanu zdrowotnego wymion

Rozpoczêcie konferencji 
- wyk³ady

14.30 - 15.00 Izabela Gwinciñska - „Wspomaganie 
zdrowia zwierz¹t z wykorzystaniem naturalnych sk³ad-
ników. Raport z wybranych rejonów Polski”

15.00 - 15.40 Walter Baumgartner - „Ocena eko-
nomiczna wystêpowania paratuberkulozy u  byd³a” 
(Economic evaluation of paratuberculosis In cattle 
- W. Baumgartner,  J.L. Kohl).

15,40 - 16,10 Jan Twardoñ, Grzegorz J. Dejneka, 
Jacek Mrowiec, Agnieszka Bartoszewicz -  „Choroby 
skóry wymienia u prze¿uwaczy”

16.10 - 16.20 Dyskusja
16.20 - 16.40 Przerwa
16.40 - 17.10 Jaros³aw Cierpisz - „Czy nanotechno-

logie mog¹ zast¹piæ antybiotykoterapiê?”
17.10 - 17.30 Andrzej Rapak, Jan Twardoñ - „Testy 

ci¹¿owe u byd³a.”
17.30 - 18.00 Przemys³aw Sobiech - „Zastosowanie 

dro¿d¿y i ich metabolitów u owiec i jagni¹t w okresie 
odchowu i tuczu. Badania w³asne.”

18.00 - 18.15 Dyskusja
18.15 - 18.45 Krzysztof S³oniewski - „Nowoczesny 

program zarz¹dzania zdrowiem  stada.”
19.00 Zakoñczenie obrad 

25.05.2018 r. pi¹tek
 9.15 -  9.30 Otwarcie konferencji
 9.30 - 10.00 Tadeusz Stefaniak, Joanna Bajzert, 

Krzysztof Blicharski, Paulina Jawor - „Nowe roz-
wi¹zania w immunoprofilaktyce biernej i czynnej 
chorób narz¹du  oddechowego ciel¹t. Alternatywa 
dla antybiotyków.” 

10.00 - 10.45 Heiner Bollwein - „Prognozowanie 
endometritis u krów na podstawie klinicznych ob-
jawów.”

10.45 - 11.30 dr Hans Caron - „Eliminacja antybio-
tyków z praktyki weterynaryjnej.”

11.30 - 11.50 Przerwa
11.50 - 12.20 Marek Lesiak - „Metody profilaktyki 

i terapii chorób byd³a ograniczaj¹ce 
 stosowanie antybiotyków.”
12.20 - 13.00 Sebastian Smulski - „Sposoby ogra-

niczenia u¿ycia antybiotyków w aspekcie zwalczania 
mastitis.” 

13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 - 14.45 Heiner Bollwein - „Terapia endome-

tritis bez antybiotyków.”
14.45 - 15.15 Dominik Ruciñski - „Profilaktyka BVD 

- MD okiem praktyka.”
15.15 - 15.50 Zygmunt M. Kowalski - „Dlaczego im-

munosupresja w okresie przejściowym?” 
15.50 - 16.10 Przerwa
16.10 - 16.40 Leszek Jarosz - „Wczesne wykrywanie 

schorzeñ wymienia i chorób metabolicznych u krów.”
16.40 - 17.10 Micha³ Bednarski - „Metody ograni-

czania antybiotykoterapii w przebiegu chorób bie-
gunkowych.”

17.10 - 18.00 Alexander Starke - „Zarz¹dzanie zdro-
wiem w fermie byd³a mlecznego. Nowe  metody 
terapii. Redukcja strat zwierz¹t oraz wprowadzanie 
nowych leków w  obszarze schorzeñ racic.”

18.00 Zakoñczenie konferencji
19.30 Spotkanie towarzyskie BLISSLAND
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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCAWIU
Katedra Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t 
Egzotycznych Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków

KONFERENCJA NAUKOWA
Organizatorzy maj¹ zaszczyt zaprosiæ na konferencjê 

naukow¹ nt.:

„Aktualne problemy w patologii drobiu 
ze szczególnym uwzglêdnieniem 
monitorowania zdrowia ptaków”

Konferencja z udzia³em wyk³adowców krajowych 
i zagranicznych odbêdzie siê w dniach 

23-24 czerwca 2018r. 
w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu 

Przyrodniczego pl. Grunwaldzki 24A we Wroc³awiu. 
Nasza konferencja jest czêści¹ 14 Kongresu Euro-

pejskiego Towarzystwa Farmakologii i Toksykologii 
Weterynaryjnej, której wiod¹cym tematem jest: 

JEDNO ZDROWIE - WYZWANIA I INNOWACJE 
W niedzielê, 24 czerwca, uczestników konferencji 

zapraszamy o godzinie 15:00 na wyk³ady inauguruj¹ce 
Kongres.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji 
Drobiarskiej proszone s¹ o nades³anie karty zg³oszenia 
do 3 czerwca 2018r. 

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 520,00 
PLN (z VAT). 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”

Zg³oszenia prosimy kierowaæ drog¹ mailow¹ 
na adres:

konferencja.drobiarska@upwr.edu.pl
lub na adres:

Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków PTNW
pl. Grunwaldzki 45

50-366 Wroc³aw
Z dopiskiem KONFERENCJA 
Tel.: 713205328 lub 713205322
Kartê zg³oszeniow¹ i informacje o naszej konferencji 

umieszczono na stronach internetowych: www.upwr.
edu.pl (w dziale Konferencje, Seminaria) i www.kon-
ferencjadrobiarskawroclaw.pl. Tam równie¿ umiesz-
czone bêd¹ kolejne komunikaty.

Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego: 
prof. dr hab. Alina Wieliczko

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 2018r.
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 seme-
strów). Studia obejmuj¹ wyk³ady, seminaria, konsul-
tacje, sta¿e, zaliczenia i egzamin koñcowy. Wniosek 
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Go-
spodarki ¯ywnościowej z 15 listopada 1994r. (Dz.U. 
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 specjalizacyj-

nych.
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 lub u lek. wet. Jacka Mrowca pod tym 
samym adresem, tel. 713205312, e-mail: jacek.mro-
wiec@upwr.edu.pl
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Informacje równie¿ na stronie: 
www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl

Wnioski nale¿y sk³adaæ poczt¹ lub osobiście pod 
adresem: prof. dr hab. Jan Twardoñ, Uniwersytet Przy-
rodniczy we Wroc³awiu, Katedra Rozrodu z
 Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, Pl. Grunwaldzki 49, 
50-366 Wroc³aw.

Kierownik Specjalizacji: 
prof. dr hab. Jan Twardoñ

Dziekan: 
dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw.

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 2018r.
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 seme-
strów). Studia obejmuj¹ wyk³ady, seminaria, konsulta-
cje, sta¿e, zaliczenia i egzamin koñcowy.

Wniosek zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Rol-
nictwa i Gospodarki ¯ywnościowej z 15 listopada 
1994 r. (Dz.U. 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-wete-
rynaryjnej 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 kierowni-
ka kursu prof. dr hab. Jana Twardonia pod adresem: 
Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, Pl. 
Grunwaldzki 49, 50-366 Wroc³aw, tel. 713205306, 
607577710, e-mail: jan.twardon@upwr.edu.pl lub 
u lek. wet. Jacka Mrowca pod tym samym adresem, 
tel. 713205312, e-mail: jacek.mrowiec@upwr.edu.
pl oraz na stronie www.specjalizacje-konferencja-po-
lanica.pl

Wnioski nale¿y sk³adaæ poczt¹ lub osobiście pod 
adresem: prof. dr hab. Jan Twardoñ, Uniwersytet Przy-
rodniczy 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: 
dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw.

Informacje

ró¿ne

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Emmanuel Bensignor, Émilie Vidémont
DERMOKOSMETYKA WETERYNARYJNA
Wydawnictwo Galaktyka, £ódź 2017; 
liczba stron: 192, oprawa twarda. cena: 110 z³
Dermokosmetyka weterynaryjna to pierwsze na 

naszym rynku kompletne opracowanie dotycz¹ce der-
mokosmetyków przeznaczonych dla psów i kotów. 
Autorami tej ksi¹¿ki s¹ uznani na świecie specjaliści, co 
gwarantuje wysok¹ wartośæ merytoryczn¹ i praktycz-
n¹ przedstawionej wiedzy. W³aściciele coraz czêściej 
prosz¹ lekarzy weterynarii o pomoc w odpowiednim 
utrzymaniu skóry i okrywy w³osowej swoich zwierz¹t, 
zarówno zdrowych, jak i maj¹cych ewidentne proble-
my (na przyk³ad ze skór¹ przesuszon¹, przet³uszczon¹ 
lub tr¹dzikow¹ czy z podra¿nieniami alergicznymi). 
Polecam wiêc tê ksi¹¿kê wszystkim praktykom, a tak-
¿e studentom medycyny weterynaryjnej, którzy chc¹ 
poszerzaæ swoj¹ wiedzê z zakresu dermatologii psów 
i kotów.

Dr hab. Jaros³aw Popiel, prof. nadzw.
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W tej ksi¹¿ce znajdziesz:
• informacje na temat budowy skóry i funkcji jej sk³ad-

ników, dziêki którym zrozumiesz rolê utrzymania 
odpowiednich warunków hemostazy,

• zestawienie parametrów biofizycznych bariery skór-
nej, ich znaczenie oraz metody pomiaru, pozwalaj¹ce 
na monitorowanie dzia³ania zastosowanych dermo-
kosmetyków,

• opis g³ównych form galenowych preparatów i sub-
stancji czynnych dostêpnych w kosmetologii oraz 
wskazania dotycz¹ce ich stosowania,

• porady jak u¿ywaæ dermokosmetyków i jak postêpo-
waæ w razie dzia³añ niepo¿¹danych.

ZJAZD ROCZNIKA 1972-1978 
WYDZIA£U MEDYCYNY WETERYNA-

RYJNEJ WE WROC£AWIU
Z okazji 40. rocznicy ukoñczenia studiów organi-

zujemy spotkanie w dniach 18-20 maja 2018r. we 
Wroc³awiu. Zapraszamy do kolejnego spotkania po 
wielu latach od ukoñczenia studiów.

Spotkanie odbêdzie siê w murach Uczelni oraz w pa-
³acu w Paw³owicach (ul. Paw³owicka 87/89). Kontakt 
oraz zg³oszenia przyjmujemy na adres komitetu orga-
nizacyjnego: 

Anna Opyrcha³, 
e-mail: annaopyrchal@poczta.onet.pl
tel. 606732403 

Jan Twardoñ, 
e-mail: jan.twardon@upwr.edu.pl
tel. 607577710.

Warunki uczestnictwa oraz szczegó³owy program 
wyślemy poczt¹.

DO ZOBACZENIA we WROC£AWIU w 2018r.
Komitet Organizacyjny

Anna Opyrcha³
Jan Twardoñ

ZJAZD ROCZNIKA 1967-1973 
WYDZIA£U MEDYCYNY WETERYNA-

RYJNEJ WE WROC£AWIU
Z okazji 45. rocznicy ukoñczenia studiów orga-

nizujemy spotkanie w dniach 28-31 maja 2018r. 
w Szczyrku.

Orientacyjny koszt ok. 400z³ na osobê. 
Kontakt oraz zg³oszenia przyjmujemy na adres Ko-

mitetu Organizacyjnego:
Daniel Wierzbinka 

e-mail: dwierzbinka@gmail.com 
tel. 782777800

Ma³gorzata Strokowska 
e-mail: gocha668@interia.pl
tel. 664967988

Barbara Lisikiewicz 
e-mail: Dino88@interia.eu
tel. 609671343

Warunki uczestnictwa oraz szczegó³owy program wy-
ślemy poczt¹.

WAWRZYNEK FINIS
Jest jedn¹ z niewielu roślin, któr¹ mo¿na poznaæ 

przy pomocy trzech zmys³ów. Mo¿na go zobaczyæ, 
us³yszeæ i wywêszyæ. Jest jeszcze coś: dla, czy mo¿e 
raczej przez wawrzynka wilcze³yko mo¿na straciæ g³o-
wê. Lub zdrowie, ale o tym za chwilê. 

Wilcze³yko jest niewielkim krzewem. W naturze ro-
śnie niezbyt czêsto w podszycie ¿yznych, wilgotnych 
lasów liściastych i mieszanych. W marcu, a w ³agodne 
zimy nawet w środku lutego, nagie ga³¹zki pokrywaj¹ 
siê licznymi kwiatami fioletowo ró¿owej barwy. W po-
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zbawionym liści krajobrazie jest doskonale widoczny 
z oddali. W pogodny i ciep³y dzieñ roślina roztacza 
wokó³ siebie bardzo przyjemny, s³odkawy zapach. 
Kiedyś wywêszy³em kwitn¹ce wilcze³yko z odleg³ości 
dwudziestu kroków. Gdyby nie zapach, pewnie bym 
go nie odnalaz³. Nie by³em pierwszym odkrywc¹. Na 
kwiatach pas³y siê roje pszczó³ i wszystkie okoliczne 
trzmiele. Nic dziwnego. Wczesn¹ wiosn¹ bogate w nek-
tar kwiaty stanowi¹ rzadki i poszukiwany rarytas. Brzê-
cz¹ce towarzystwo by³o wyraźnie s³yszalne. Wawrzynka 
wilcze³yko widaæ, s³ychaæ i czuæ. Bene!

Pod koniec kwietnia krzew sporo traci na urodzie. 
Kwiaty opadaj¹, a na ich miejsce rozwijaj¹ siê liście, 
które przy odrobinie wyobraźni przypominaj¹ szlachet-
ny wawrzyn. Wówczas krzew zamienia siê w zwyczaj-
nego, banalnego mieszkañca lasu. W po³owie wakacji 
zaczyna odrabiaæ straty. Na ga³¹zkach pojawiaj¹ siê 
owoce. Czerwone, b³yszcz¹ce pestkowce średnicy dzie-
siêciogroszówki. Wawrzynek odzyskuje urok i znowu 
kusi wzrok, co mo¿e byæ powodem powa¿nych k³o-
potów. Ka¿da czêśæ rośliny, liście, kora, owoce i sok 
zawieraj¹ truj¹ce glikozydy. Owoce s¹ niebezpieczne. 
Dla dziecka dziesiêæ dojrza³ych owoców mo¿e stano-
wiæ śmiertelna dawkê. Na szczêście maj¹ silny, gorzki 
i pal¹cy smak, dziêki czemu skutecznie zniechêcaj¹ 
przed konsumpcj¹. Znacznie bardziej niebezpieczny 
jest sok wyciekaj¹cy z u³amanych ga³¹zek. Jeśli do-
stanie siê na skórê, spowoduje powstanie brzydkich 
pêcherzy, a później trudnych do zagojenia wrzodów. 
Kiedyś zawodowi ¿ebracy stosowali sok z wilczego³yka 
do wywo³ywania paskudnych ran aby wzbudziæ wspó³-
czucie i spowodowaæ odruch mocniejszego potrz¹sania 
trzosem. Dobry ¿ebrak musi budziæ litośæ. Albo pójdzie 
z torbami. 

Dobrze, ale co z pszczo³ami, trzmielami i ca³¹ owa-
dzi¹ drobnica, która wiosn¹ sto³uje siê na kwiatach 
wawrzynka? Czy nektar i py³ek s¹ dla nich szkodli-
we? Na pewno nie. Spêdzi³em d³ugie kwadranse przy 
kwitn¹cych roślinach. Nigdy nie zauwa¿y³em, aby 
którykolwiek z owadów odniós³ choæby najmniejszy 
uszczerbek na zdrowiu. Ka¿dego s³onecznego dnia 
przylatywa³y liczne kawalkady pszczó³, które syci³y siê 
nektarem do woli. Pachn¹ca ciecz by³a wydzielana 
bardzo obficie i dobrze widoczna na dnie kwiatów. 
Pszczelarze uwa¿aj¹ wilcze³yko za wa¿ny i bynajmniej 
nie truj¹cy wiosenny po¿ytek. Przy okazji owady za-
pylaj¹ kwiaty, dziêki czemu powstaj¹ nasiona. Jedyny 
sposób naturalnego rozmna¿ania rośliny. Mordowanie 

dobroczyñców wykonuj¹cych arcywa¿ne prace, by³oby 
ze strony wilczego³yka czarn¹ niewdziêczności¹. I do 
tego procederem zaiste samobójczym. 

Czy zgodnie ze swoj¹ nazw¹ wawrzynek bywa³ kie-
dykolwiek stosowany do trucia wilków? Śmiem w¹tpiæ. 
Pal¹cy smak odstraszy ka¿dego ssaka, a zreszt¹, w lesie 
rośnie kilka innych trujaków znacznie lepiej nadaj¹cych 
siê do skrytobójczych celów. Choæby prawie pozba-
wiony zapachu tojad, czy mi³y w smaku szalej jadowi-
ty. Na pewno ¿aden wilk nigdy nie wzi¹³ ani szczypty 
wawrzynka do pyska. I to pod ¿adna postaci¹. Jeśli 
ju¿, to u¿ycie wilczej nazwy ma podkreślaæ zdradliw¹ 
i podstêpn¹ naturê rośliny.

Nawiasem mówi¹c, truj¹ce w³aściwości krzewu s¹ 
rzecz¹ wzglêdn¹. Nim nasta³a nowoczesna farmacja 
ludzie ratowali zdrowie roślinami zbieranymi w lasach 
i na ³¹kach. Ze skuteczności¹ to ju¿ ró¿nie bywa³o, 
ale sto czy wiêcej lat temu specjalnego wyboru nie 
by³o. Dotar³em do fascynuj¹cej receptury zwi¹zanej 
z wawrzynkiem, która lawiruje na granicy zielarstwa 
ekstremalnego i magii. Zmia¿d¿ona kora przyk³adana 
do spuchniêtych od reumatyzmu stawów ma szybko 
usuwaæ bóle. Uwierzy³bym, tylko w ¿aden sposób nie 
mogê pogodziæ receptury z uczulaj¹cymi, czy nawet 
parz¹cymi w³aściwościami soku z rośliny. To jeszcze 
nic. Ponoæ zjadanie nasion ma leczyæ zatrucia pokar-
mowe i biegunki. Co ciekawsze, nale¿y koniecznie 
przyjmowaæ jedn¹, trzy lub piêæ sztuk. Nigdy inaczej. 
Dawkowanie zalatywa³o magiczn¹ numerologi¹, nie 
wspominaj¹c ju¿ o drobnym fakcie, i¿ nasiona truj¹-
cych roślin zwykle zawieraj¹ najwiêcej toksycznych 
zwi¹zków. Sprawdzi³em lecznicze zastosowania waw-
rzynka w aktualnych podrêcznikach farmacji. Wszê-
dzie ostrzegano, by preparaty z rośliny stosowaæ tylko 
pod kontrol¹ doświadczonego medyka. Gdy nieśmia³o 
zapyta³em czy starsza pani, która by³a autork¹ owej 
frapuj¹cej receptury kiedykolwiek leczy³a siê wawrzyn-
kiem, uzyska³em twierdz¹c¹ odpowiedź. I nadal cieszy 
siê znakomitym zdrowiem, a w prezencie otrzyma³em 
buteleczkê leczniczych nasion. Wci¹¿ spoczywa zala-
kowana na pó³ce. 

Na koniec najprzyjemniejsza rzecz o wawrzynku. 
Kiedy czytacie te s³owa, wawrzynki wilcze³yko powinny 
kwitn¹æ. Jeśli nie w naturze, to pewnie w ogrodach, 
gdzie dla urody s¹ chêtnie sadzone. Osobiście uwa¿am, 
¿e te dzikie, rosn¹ce w lesie pachn¹ najmocniej…

Grzegorz Tabasz 
Nowy S¹cz 2018
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