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

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

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

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

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

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

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

Druk: www.drukarniaosiedlowa.pl , tel. 71 797 55 94; nakład: 1590 egz.

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

Biuro Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
czynne jest w dni robocze 

w środy w godz. 1000 – 1730

w pozostałe dni w godz. 830 – 1530

UWAGA! W okresie wakacyjnym ewentualne zmiany godzin pracy biura 
zawsze na stronie internetowej Izby

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

Sekretariat: Joanna Kwiecińska, Teresa Rogowska, Danuta Wojewódzka

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

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

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

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

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

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

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

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

48 1240 1994 1111 0000 2495 9016
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Szanowne Kole¿anki 
i Koledzy.
Za nami kolejny Zjazd 

Okrêgowy, trzeci w tej 
kadencji. Chcia³bym przy 
tej okazji podziêkowaæ 
za przyjêcie sprawozdañ 
oraz obdarzenie Rady 
i Organów Izby zaufa-
niem na kolejny rok. 
Szkoda jednak, ¿e te s³o-
wa dotycz¹ nieco ponad 

po³owy wszystkich delegatów z Dolnego Śl¹ska. Gdyby 
nie kuluarowe telefony i prośby pañ z biura i cz³onków 
Rady do delegatów, którzy na szczêście ulegli namo-
wom i zgodzili siê (sic!) przyjechaæ na Zjazd, uda³o siê 
zebraæ kworum niezbêdne do procedowania. Co roku 
pojawia siê ten sam problem, a co cztery lata problem 
jest jeszcze wiêkszy, gdy¿ dotyczy kworum na zebra-
niach wyborczych delegatów na Zjazd. Niestety, jak do 
tej pory w kilku du¿ych miastach to siê nie udaje ju¿ 
przynajmniej od 3 kadencji. Sytuacja wydaje siê byæ 
kuriozalna, gdy¿ powoduje brak reprezentacji wszyst-
kich środowisk wśród delegatów na Zjazd, a co za tym 
idzie w Organach Izby, delegatów na Zjazd Krajowy 
i w efekcie w Radzie Krajowej. 

Wed³ug danych statystycznych zdecydowana wiêk-
szośæ lekarzy weterynarii obecnie pracuje w praktykach 
zajmuj¹cych siê zwierzêtami towarzysz¹cymi. W sa-
mym Wroc³awiu kilkuset lekarzy weterynarii pracuje 
w zarejestrowanych blisko 160 zlz, z czego blisko 90% 
to praktyki zajmuj¹ce siê praktycznie wy³¹cznie psa-
mi i kotami oraz zwierzêtami egzotycznymi. Podobne 
proporcje s¹ w Wa³brzychu, Jeleniej Górze, Legnicy. 
Niestety, poza jednym okrêgiem Wroc³awia pozosta-
li lekarze nie maj¹ swoich reprezentantów w Izbie. 
Z drugiej strony, wybrani delegaci nie maj¹ odwagi, 
śmia³ości, chêci (?) do pracy w organach. 

Najtrudniejsza jest sytuacja Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej. Spośród wybranych jego zastêp-
ców zrezygnowa³o czterech, a wybory uzupe³niaj¹ce 
nie odby³y siê z powodu braku kandydatów. Niestety, 
spraw przybywa, zw³aszcza dotycz¹cych leczenia zwie-
rz¹t towarzysz¹cych. Powoduje to wiêksze obci¹¿enie 
prac¹ tych, którzy nie zrezygnowali, za co bardzo Im 
dziêkujê. Mo¿e etatyzacja Rzecznika i Zastêpców po-
prawi³aby sytuacjê, jednak wymaga to zmian legisla-
cyjnych. Niestety, w świetle obowi¹zuj¹cego prawa 
Rzecznik, jako organ wybieralny na kadencjê, koñczy 
niezbêdny i ¿mudny proces szkolenia w zasadzie pod 
koniec jej trwania. Jeśli zostanie wybrany na kolejn¹, 
zdobyt¹ wiedzê wykorzysta, jeśli nie, edukacjê nowych 
Rzeczników zaczyna siê od nowa. 

Rosn¹ca roszczeniowośæ klientów zlz sprawia, ¿e 
lekarze pracuj¹ pod coraz wiêksz¹ presj¹, a w takim 
napiêciu nietrudno o nerwowe sytuacje skutkuj¹ce 
konfliktem. Byæ mo¿e czêści takich sytuacji uda³oby 

siê unikn¹æ. Byæ mo¿e wystarczy³aby odrobina do-
brej woli obu stron. Kiedyś us³ysza³em radê „zanim 
zaczniesz siê k³óciæ pomyśl, czy chcesz mieæ racjê, czy 
spokój”. Oczywiście daleki jestem od ustêpowania na 
ka¿dym kroku i poddawania siê, bo mo¿e to prowa-
dziæ do eskalacji roszczeñ drugiej strony. Mo¿e jednak 
przyda³aby siê instytucja mediatora, który stara³by siê 
roz³adowywaæ napiêcie. Komisja Etyki Zawodowej 
stara siê braæ na siebie tak¹ rolê w przypadkach, gdy 
istnieje taka mo¿liwośæ. Niestety, nie zawsze prowadzi 
to do zawarcia ugody. Czasem konflikt przypomina 
d³ugoletnia wendetê, gdy nikt ju¿ nie pamiêta o co 
tak naprawdê posz³o. Coraz bardziej skomplikowane 
sprawy powoduj¹, ¿e Rzecznik musi posi³kowaæ siê 
opiniami bieg³ych, a ponadto korzystaæ z pomocy rad-
cy prawnego, zw³aszcza gdy stronê wnosz¹c¹ sprawê 
(pokrzywdzony w³aściciel leczonego zwierzêcia) repre-
zentuje pe³nomocnik - dyplomowany prawnik. Mo¿na 
by rzec „takie czasy”, przecie¿ ju¿ staro¿ytni z¿ymali 
siê na m³odzie¿ wykrzykuj¹c „o tempora, o mores” 
(Cyceron), tymczasem świat siê nie skoñczy³ a ¿ycie 
toczy siê dalej. Ale z drugiej strony mamy poddaæ siê 
„¿ywio³owi”? 

We wrześniu bêdziemy na Dolnym Śl¹sku obchodziæ 
stulecie S³u¿by Weterynaryjnej. Jednych napawa to 
dum¹ i oczekuj¹ hucznych obchodów, drudzy uwa¿aj¹, 
¿e uroczystości jubileuszowe bêd¹ przypomina³y stypê, 
zw³aszcza przy aktualnej mizerii finansowej Inspekcji 
Weterynaryjnej, która chc¹c nie chc¹c postrzegana 
jest jako spadkobierczyni S³u¿by Weterynaryjnej. Sam 
pracujê zawodowo dwadzieścia piêæ lat, mo¿e to nie-
wiele, zw³aszcza gdy porównam swój sta¿ zawodowy 
z cz³onkami ko³a seniorów, nierzadko 90-latków, któ-
rzy przepracowali blisko 50 i wiêcej lat w zawodzie, 
a ich olbrzymi baga¿ wspomnieñ, optymizm i chêæ do 
bycia aktywnymi jest dla mnie zaraźliwy z jednej strony, 
z drugiej zaś ubogaca moj¹ wiedzê o tym jak to kiedyś 
bywa³o. A jak wiadomo historia magistra vitae est. 
Mam nadziejê, ¿e uda siê kiedyś spisaæ te wspomnienia. 
Patrz¹c z perspektywy skromnych 25 lat z podziwem 
spogl¹dam na dokonania weterynarii w tym zakresie. 

Koñcz¹c studia moje i wcześniejsze pokolenia mia³y 
bardzo du¿¹ wiedzê na temat leczenia zwierz¹t gospo-
darskich oraz higieny przetwórstwa miêsa, mleka czy 
jaj. Zwierzêta gospodarskie, jak sama nazwa wskazuje, 
mia³y znaczenie gospodarcze, a psy i koty by³y trak-
towane jako luksus, na studiach by³y traktowane po 
macoszemu. Medycyna psów i kotów dopiero raczko-
wa³a, porównuj¹c z dzisiejsz¹ wiedz¹, nie wspominaj¹c 
o zwierzêtach egzotycznych. Jak olbrzymi wysi³ek mu-
sieli wykonaæ lekarze weterynarii, którzy na pocz¹tku 
lat 90-tych musieli siê przekwalifikowaæ ze zwierz¹t 
gospodarskich na towarzysz¹ce ze wzglêdu na prze-
miany gospodarcze z jednej strony, z drugiej musieli 
siê nauczyæ funkcjonowania na rynku prywatnych us³ug 
w zwi¹zku z ustawow¹ prywatyzacj¹, wiedz¹ chyba 
tylko oni sami. Na szczêście wiêkszośæ sobie poradzi³a. 



84 Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 2 (114), 2019

Nowe pokolenie lekarzy weterynarii, wspó³czesnych 
absolwentów wydzia³ów medycyny weterynaryjnej, jest 
du¿o lepiej przygotowane do funkcjonowania na ryn-
ku us³ug, s¹ bardziej kreatywni, maj¹ du¿o wiêksze 
mo¿liwości odbywania sta¿y, w tym zagranicznych, 
uczestnictwa w niezliczonych konferencjach itd. W dzi-
siejszych czasach, przy obecnym zakresie wiedzy, 
przekwalifikowanie ju¿ nie jest tak proste jak jeszcze 
kilkanaście lat temu. Pojawiaj¹ siê specjalistyczne zlz, 
wyspecjalizowane w określonych zakresach us³ug (orto-
pedia, okulistyka, neurologia, onkologia itd.). Rosn¹ce 
oczekiwania klientów, konkurencja na rynku, zw³aszcza 
przy du¿ym „zagêszczeniu” zlz, dodatkowo mobilizuje 
lekarzy weterynarii do podnoszenia kwalifikacji, szuka-
nia nowych us³ug, oferowania jeszcze kilkanaście lat 
temu ca³kowicie niedostêpnych procedur diagnostycz-
nych i leczniczych (jak np. rezonans magnetyczny czy 
radioterapia). W tej kwestii zdecydowanie zbli¿amy siê 
do krajów Zachodniej Europy. Lekarze w prywatnych 
zlz zarabiaj¹ coraz lepiej, a o ch³onności rynku świadcz¹ 
liczne oferty w³aścicieli, kierowane do Izby a dotycz¹ce 
pracy dla absolwentów i lekarzy weterynarii z doświad-
czeniem. Z drugiej strony wakaty na stanowiskach w In-
spekcji Weterynaryjnej pokazuj¹, ¿e nie ma chêtnych 
do pracy z powodu ¿enuj¹co niskich wynagrodzeñ. 
Czy to jest powód, ¿e lekarze weterynarii pracuj¹cy 
w Inspekcji i w mniejszych miejscowościach s¹ bar-
dziej zainteresowani samorz¹dem zawodowym? Czy 
sytuacja lekarzy pracuj¹cych w zlz w du¿ych miastach 

jest na tyle zadowalaj¹ca, ¿e nie maj¹ oni potrzeby 
wp³ywania na samorz¹d zawodowy? Pytanie zdaje siê 
nie mieæ jednej i jasnej odpowiedzi. Mo¿e wspólne 
dzia³ania dolnośl¹skich samorz¹dów aptekarzy, lekarzy, 
lekarzy weterynarii oraz pielêgniarek i po³o¿nych w ra-
mach powo³anego Dolnośl¹skiego Forum Zawodów 
Zaufania Publicznego pomog¹ znaleźæ rozwi¹zanie, 
gdy¿ problem nie dotyczy tylko naszej profesji. 

Rada DIL-Wet. stara siê wszelkimi si³ami dotrzeæ do 
wszystkich poprzez tradycyjne media, jak i te wspó³-
czesne typu portale spo³ecznościowe. Na razie odzew 
jest średni i ogranicza siê g³ównie do niekonstruktywnej 
krytyki. Có¿, zamiast mówienia, ¿e strona interneto-
wa jest przestarza³a (w³aśnie zosta³a unowocześniona) 
mo¿e warto zaproponowaæ jakie zmiany wprowadziæ. 
Zapewne wszystkich nie uda siê zadowoliæ, zw³aszcza 
tych zawsze niezadowolonych krytykantów, jednocze-
śnie oczekuj¹cych od Izby szczególnego traktowania 
i uprzywilejowania. Mo¿e jednak uda siê w jakiś spo-
sób zachêciæ wiêcej ni¿ dotychczas lekarzy weterynarii, 
zw³aszcza m³odych, do aktywności i pracy dla siebie 
i na rzecz swoich kole¿anek i kolegów w obronie wspól-
nego interesu zawodowego, w imiê integracji zawodu, 
podnoszenia kwalifikacji i wszystkich, dobrze znanych 
zadañ samorz¹du, z dobrodziejstw których nie wszyscy 
sobie zdaj¹ sprawê. Trzeba tylko siê prze³amaæ, zrozu-
mieæ ten bardzo prosty mechanizm wp³ywania na swój 
i innych zawodowy los. 

 Wojciech Hildebrand

Materia³y z VIII Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego 
Lekarzy Weterynarii 

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

PROTOKÓ£ Z VIII ZJAZDU 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

LEKARZY WETERYNARII 
DOLNOŚL¥SKIEJ IZBY 

LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
Wroc³aw, dnia 12 maja 2019r.

Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej Wojciech Hildebrand otworzy³ Zjazd, poprosi³ 
o wprowadzenie sztandaru Dolnośl¹skiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej, nastêpnie powita³ Delegatów 
i zaproszonych gości, wśród nich: przyby³¹ w imieniu 
Prezydenta Miasta Wroc³awia Barbarê Borzymow-
sk¹, przyby³¹ w imieniu Wojewody Dolnośl¹skiego 
Ma³gorzatê Hasiewicz, Wiceprzewodnicz¹c¹ Dolno-
śl¹skiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych 

we Wroc³awiu Urszulê Olechowsk¹, Przewodnicz¹c¹ 
Dolnośl¹skiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿-
nych w Jeleniej -Górze El¿bietê S³ojewsk¹-Poznañsk¹, 
Dolnośl¹skiego Wojewódzkiego Lekarza Weteryna-
rii Zdzis³awa Króla, Prezesa Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarskiej - Paw³a Wróblewskiego, Prezesa Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - Jacka £ukaszewicza, 
Prezesów Rad Lekarsko-Weterynaryjnych: Kaszubsko-
-Pomorskiej - Miros³awa Kalickiego, Lubuskiej - Dorotê 
Sucheck¹, Śl¹skiej - Krzysztofa Orlika, Prezesa Ko³a 
Seniorów Bohdana Wojtala, Przewodnicz¹c¹ Zarz¹-
du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej Leokadiê Wojtal, 
Prezesa Fundacji „Pro Medici Veterinari” Wies³awê 
Bober, Krajowego Duszpasterza Lekarzy Weterynarii 
O.Jerzego Brusi³o, Zastêpcê Szefa S³u¿by Weterynaryj-
nej WP pp³k. Dariusza Jackowskiego, mecenas Annê 
Zalesiñsk¹ oraz Powiatowych Lekarzy Weterynarii. 
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Chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³ych kole¿anek 
i kolegów lekarzy weterynarii:

- Jerzy Monkiewicz ur. 15.05.1940 r.
- Jerzy Pasierb ur. 6.11.1927 r.
- Piotr Kasperczyk ur. 26.01.1972 r.
- Tomasz Ruśkiewicz ur. 08.05.1958 r.
- Dorota Kuliñska ur. 11.03.1989 r.
- Krystyna Wis³owska ur. 19.01.1921 r.
- Edward Korfanty ur. 19.02.1939 r.
- Bogdan Haglauer ur. 14.05.1944 r.
- S³awomir Sobolewski ur. 14.12.1969 r.
- Zdzis³aw Jopek
W dalszej czêści wyst¹pi³ Prezes Wojciech Hilde-

brand. Mówi³ o bol¹czkach trapi¹cych Inspekcjê Wete-
rynaryjn¹, niskich p³acach i trudnościach w obsadzaniu 
wakatów. Wspomnia³ o problemach na rynku pracy 
w sferze us³ug prywatnych i k³opotach pracodawców 
w pozyskiwaniu pracowników lekarzy weterynarii. 
W tym miejscu podda³ pod rozwagê prowadzenie mo-
nitoringu rynku pracy. Na koñcu przypomnia³ o przy-
padaj¹cych na ten rok obchodach 100-lecia S³u¿by 
Weterynaryjnej.

Nastêpnie Prezes poprosi³ o wys³uchanie wyk³adu 
zaproszonego gościa Prezesa Rady Kaszubsko-Po-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - Miros³awa 
Kalickiego na temat lecznictwa zwierz¹t egzotycznych. 
Prelegent w sposób bardzo ciekawy przedstawi³ proble-
matykê leczenia zwierz¹t w ogrodach zoologicznych. 
Omówi³ meandry i zawi³ości codziennej pracy lekarza 

weterynarii o tej rzadkiej specjalności oraz wskaza³ na 
wyzwania i zagro¿enia jakie pojawiaj¹ siê przy pracy 
z tak ró¿nymi i czêsto nieprzewidywalnymi pacjentami. 

Po tym wyk³adzie Prezes poprosi³ zaproszonych 
gości o wyst¹pienia.

W imieniu Prezydenta Miasta Wroc³awia g³os za-
bra³a Barbara Borzymowska. Wskaza³a ¿e wetery-
naria jest piêknym i jednocześnie szalenie trudnym 
zawodem, poniewa¿ czêsto trzeba postawiæ diagnozê 
na podstawie strzêpów informacji od w³aściciela i si³¹ 
rzeczy braku informacji od pacjenta. Wyrazi³a podziw 
dla zawodu i ¿yczy³a wszystkiego najlepszego.

Prezes Dolnośl¹skiej Rady Lekarskiej Pawe³ Wró-
blewski. Zauwa¿y³ podobne problemy w naszych sa-
morz¹dach, w tym z uzyskaniem quorum na zebraniach 
wyborczych i zjazdach. Mówi³ o zmianach w zakresie 
instytucjonalnym, które musz¹ nast¹piæ w samorz¹dach 
z uwagi na charakter powierzonych zadañ. Sta³y siê 
one urzêdami, rozstrzygaj¹cymi wiele kwestii admi-
nistracyjnych. Podkreśli³, ¿e idea samorz¹dności to 
najwy¿sza zdobycz po 1989r. Dotyczy to zarówno Sa-
morz¹du Zawodowego jak te¿ Terytorialnego. W tym 
miejscu odniós³ siê do Porozumienia Forum Zawodów 
Zaufania Publicznego jako idei potrzebnej i wspiera-
j¹cej samorz¹dnośæ. Podkreśli³, ¿e praca spo³eczna 
w samorz¹dzie jest skazana na samotnośæ, ale z czasem 
przynosi efekty i satysfakcjê. Na koñcu ¿yczy³ udanych 
wyborów i realizacji za³o¿eñ obecnego zjazdu.
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Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady Pielêgniarek 
i Po³o¿nych w Jeleniej Górze El¿bieta S³ojewska-
-Poznañska z³o¿y³a ¿yczenia dobrych decyzji i wybo-
rów. Odnios³a siê do Porozumienia Forum Zawodów 
Zaufania Publicznego jako pozytywnej i po¿ytecznej ini-
cjatywy, które pozwoli poznaæ nasze wspólne problemy 
i pomo¿e w rozwoju relacji i wzajemnym zrozumieniu 
naszych środowisk.

Prezes Śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
Krzysztof Orlik zauwa¿y³, ¿e praktycznie wszystkie sa-
morz¹dy weterynaryjne maj¹ problemy z obsadzaniem 
ludzi na stanowiskach organów. Wskaza³, ¿e gratyfika-
cja finansowa choæby minimalna mog³aby byæ form¹ 
zachêty. Jednak prawo nie przewiduje odp³atności za tê 
pracê, dlatego ŚIL-Wet. zwolni³a te osoby z obowi¹zku 
op³acania sk³adek cz³onkowskich. Na koñcu na rêce 
Prezesa Hildebranda z³o¿y³ pami¹tkowe prezenty dla 
DIL-Wet. - obraz artysty lekarza weterynarii Wojtka 
Jona oraz album o Górnym Śl¹sku.

Prezes Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
Dorota Suchecka dziêkuj¹c za zaproszenie pochwali³a 
dobr¹ wspó³pracê pomiêdzy naszymi samorz¹dami. 
Z³o¿y³a ¿yczenia owocnego podejmowania decyzji 
i konstruktywnych rozwi¹zañ dla naszego zawodu.

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
Jacek £ukaszewicz podziêkowa³ za zaproszenie na 
Zjazd. Przedstawi³ dzia³ania, jakie Rada Krajowa po-
dejmowa³a w ostatnim roku. W g³ównej mierze zdo-
minowane by³y prac¹ na rzecz poprawy tragicznej sy-
tuacji kadrowo-p³acowej w Inspekcji Weterynaryjnej. 
Przedstawiciele Rady Krajowej odbyli w tym zakresie 
liczne spotkania w resorcie rolnictwa, komisjach sejmo-
wych oraz z bran¿owymi organizacjami producenckimi. 
W liczbach przedstawi³ stan niedoborów kadrowych 
i finansowych w obszarze p³acowym oraz zagro¿enia 
dla gospodarki w zwi¹zku z niedoborami w obsadzie 
stanowisk, w tym kierowniczych. Mówi³ o postulacie 
zwiêkszenia bud¿etu IW o kwotê 160 mln, co pozwo-
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li³oby na wzrost wynagrodzeñ w tej instytucji do śred-
niej krajowej. Na kanwie „afery miêsnej” w Ostrowi 
Mazowieckiej, która mia³a miejsce w roku bie¿¹cym, 
przedstawi³ swoj¹ opiniê na temat etatyzacji wyznaczeñ 
lekarzy weterynarii do pracy w ubojniach - krytykuj¹c 
ten pomys³. W zwi¹zku z tym pojawi³ siê spór pomiêdzy 
KILWet. i NSZZ „Solidarnośæ” a Zwi¹zkami Zawodo-
wymi Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, które 
z kolei popieraj¹ etatyzacjê. Rozbie¿ności w widzeniu 
wspólnych problemów pojawi³y siê równie¿ w sposobie 
wyra¿ania protestu. KILWet. zarzuca ZZPIW, ¿e ten 
nie wszed³ do tej pory w spór zbiorowy, co wed³ug 
Prezesa £ukaszewicza wzmocni³oby pozycjê protestu-
j¹cych. Zaprosi³ wszystkich do odwiedzin strony na 
facebook-u pt. „Bezpieczna ¯ywnośæ”. Koñcz¹c swo-
j¹ wypowiedź ¿yczy³ udanego Zjazdu, podejmowania 
trafnych decyzji i stanowisk i jeszcze raz podziêkowa³ 
za zaproszenie.

Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzi-
s³aw Król - potwierdzi³ bardzo z³¹ kondycjê Inspekcji 
Weterynaryjnej. Wspomnia³ o czynnikach zewnêtrz-
nych, które pokazuj¹ na nieprawid³owości w funkcjo-
nowaniu pañstwowego nadzoru weterynaryjnego. Au-
dyt amerykañski wskaza³ na niedopuszczalne, wed³ug 
autorów audytu, obsadzanie stanowisk w ubojniach 
eksportuj¹cych na rynek amerykañski lekarzami wet. 
nieetatowymi. Podkreśli³ wagê problemu wskazuj¹c, 
¿e dotychczasowa formu³a nadzoru wyczerpa³a siê 
i konieczne s¹ zmiany. Na koniec przypomnia³ o nad-
chodz¹cych obchodach jubileuszu stulecia s³u¿by wete-
rynaryjnej, które odbêd¹ siê na Dolnym Śl¹sku w dniu 
13 września. Zaprosi³ wszystkich obecnych na wspo-
mniane uroczystości i podziêkowa³ za uwagê. 

Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii Ojciec 
Jerzy Brusi³o. Zauwa¿y³, ¿e dzisiaj jest Niedziela Dobre-
go Pasterza i nawi¹za³ do tego, ¿e lekarze weterynarii 
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s¹ Dobrymi Pasterzami, samorz¹d lekarzy weterynarii 
to wspólnota pod przewodnictwem Dobrego Pasterza, 
która troszczy siê o los podopiecznych. Mówi³ o ko-
nieczności rozwijania pasji szczególnie w zawodach 
lekarskich, szczególnie w czasach, gdzie ta niezwykle 
po¿¹dana cecha staje siê deficytowa. Na koniec Ojciec 
Jerzy zaprosi³ do udzia³u w pielgrzymkach: na Jasn¹ 
Górê 9 czerwca i do Mikstatu 16 sierpnia w świêto 
Świêtego Rocha - Patrona lekarzy weterynarii.  

Po wyst¹pieniach gości Zjazd przyst¹pi³ do wyborów 
Prezydium i komisji zjazdowych. 

Prezes Wojciech Hildebrand na Przewodnicz¹ce-
go Zjazdu zaproponowa³ Piotra Waleñskiego, który 
wyrazi³ zgodê. Innych kandydatów nie zg³oszono, kan-
dydaturê przyjêto jednog³ośnie.

Przewodnicz¹cy Zjazdu Piotr Waleñski przej¹³ pro-
wadzenie Zjazdu, podziêkowa³ za zaufanie i zg³osi³ na 
Wiceprzewodnicz¹cych Jana Dorobka i Wies³awê Bo-
ber oraz na Sekretarza Zjazdu Bogus³awa Czerskiego 
i na Zastêpcê Sekretarza Elizê Ho³dowañsk¹-Kroczak 
zaproponowanych przez Radê DIL-Wet. Innych kandy-
datów nie zg³oszono. Kandydaci wyrazili zgodê i zostali 
wybrani jednog³ośnie. 

Regulamin Zjazdu zosta³ przyjêty jednog³ośnie. Na-
stêpnie Zjazd przyj¹³ porz¹dek obrad - równie¿ jedno-
g³ośnie, po czym przyst¹piono do ustalenia sk³adów 
komisji zjazdowych.
Do Komisji Uchwa³ i Wniosków zg³oszono:

1. Grzegorza Ciszewskiego 
2. Ma³gorzatê Sitnik 
3. Jerzego Tureñca

Innych kandydatur nie zg³oszono, wszyscy zostali 
wybrani jednog³ośnie.
Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zg³oszono:

1. Artura Ró¿yckiego
2. Dominikê Jankowsk¹ 
3. Paw³a Æwikliñskiego
Innych kandydatur nie zg³oszono, wszyscy zostali 

wybrani jednog³ośnie.
Do Komisji Wyborczej zg³oszono :

1. Grzegorza Kowalika 
2. Jerzego Borowca
3. Justynê Torbicz
Innych kandydatur nie zg³oszono. Kandydatury 

Grzegorza Kowalika i Justyny Torbicz zosta³y wybrane 
jednog³ośnie, natomiast Jerzy Borowiec zosta³ wybrany 
przy jednym g³osie przeciwnym.
Do Komisji Regulaminowej zg³oszono:

1. Wies³awa Ka³amagê
2. Artura Boguckiego
3. Andrzeja Ho³dowañskiego
Innych kandydatur nie zg³oszono, wszyscy zostali 

wybrani jednog³ośnie. 
Przewodnicz¹cy Komisji Mandatowej odczyta³ proto-

kó³ Komisji, który stwierdza³, ¿e obecnych na VIII Zjeź-
dzie jest 68 delegatów, co stanowi 50,75% uprawnio-
nych, w zwi¹zku z czym Zjazd uznano za prawomocny.
Czêśæ sprawozdawcza

Sprawozdawcy pokrótce omówili swoje sprawoz-
dania.
1. Sprawozdanie Prezesa Wojciecha Hildebranda 

z dzia³alności Rady DIL-Wet. oraz sprawozdanie 



89Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 2 (114), 2019

Skarbnika Danuty Pawickiej-Stefanko w zwi¹zku 
z jej nieobecności¹ - ca³ośæ referowa³ dr Hildebrand. 

2. Sprawozdanie Skarbnika z wykonania bud¿etu DIL-
-Wet. z podzia³em na konta przedstawi³ Prezes Hil-
debrand.

3. Sprawozdanie Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej Wies³awa Ka³amagi.

4. Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej DIL-Wet. Piotra Waleñskiego z dzia³alności 
Rzecznika.

5. Sprawozdanie Przewodnicz¹cego S¹du DIL-Wet. 
Andrzeja Ho³dowañskiego z dzia³alności S¹du.
Sprawozdania zamieszczono w poprzednim Biule-
tynie - nr 1/2019.

W dalszej czêści Zjazdu przyst¹piono 
do przyjêcia uchwa³:
1. UCHWA£A nr 1/2019 VIII Zjazdu Sprawozdawczo-

-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 12 
maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia Prezesa z dzia³alności Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres 
sprawozdawczy oraz z wykonania bud¿etu za rok 
2018 - przyjêta jednog³ośnie.

2. UCHWA£A nr 2/2019 VIII Zjazdu Sprawozdawczo-
-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 12 
maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2018 - przyjêta jednog³ośnie.

3. UCHWA£A nr 3/2019 VIII Zjazdu Sprawozdawczo-
-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 12 
maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
rocznego z dzia³alności Komisji Rewizyjnej Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu 
za rok 2018 - przyjêta jednog³ośnie.

4. UCHWA£A nr 4/2019 VIII Zjazdu Sprawozdawczo-
-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 12 
maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
rocznego z dzia³alności Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu za okres od 1.01.2018r. do 
31.12.2018r.) - przyjêta jednog³ośnie.

5. UCHWA£A nr 5/2019 VIII Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
12 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania z dzia³alności S¹du Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres 
od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. - przyjêta jed-
nog³ośnie.
Zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem obrad przyst¹pio-

no w tym miejscu do podjêcia uchwa³ w sprawie wy-
gaśniêcia mandatów na pe³nione funkcje, w zwi¹zku 
z rezygnacj¹ z ich pe³nienia dotychczasowych osób.
6. UCHWA£A nr 6/2019 VIII Zjazdu Sprawozdaw-

czo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
12 maja 2019r. w sprawie wygaśniêcia mandatu 
zastêpcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
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Wroc³awiu lek. wet. Paw³a Wierciñskiego - przyjêta 
jednog³ośnie.

7. UCHWA£A nr 7/2019 VIII Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
12 maja 2019r. w sprawie wygaśniêcia mandatu 
zastêpcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu lek. wet. Jakuba Ros³oñskiego - przyjêta 
jednog³ośnie.

8. UCHWA£A nr 8/2019 VIII Zjazdu Sprawozdawczo-
-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 12 
maja 2019r. w sprawie wygaśniêcia mandatu cz³on-
ka Komisji Rewizyjnej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu lek. wet. Ma³gorzaty 
Bystroñ - przyjêta jednog³ośnie.

9. UCHWA£A nr 9/2019 VIII Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
12 maja 2019r. w sprawie wygaśniêcia mandatu 
cz³onka Komisji Rewizyjnej Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu lek. wet. Edyty 
Gizel -Gawron - przyjêta jednog³ośnie.
Po tym g³osowaniu Przewodnicz¹cy poprosi³ o zg³a-

szanie kandydatur na wolne stanowiska w organach 
Izby. W przypadku Zastêpców Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej nie by³o chêtnych na objêcie 
wakuj¹cych funkcji. Natomiast w przypadku cz³onków 

Komisji Rewizyjnej, Przewodnicz¹cy tej komisji zg³osi³ 
dwie kandydatury na dwa wolne stanowiska: Andrzeja 
Bielarczyka i Tomasza Radyno, którzy wyrazili zgo-
dê na pe³nienie tych funkcji. Wiêcej kandydatur nie 
zg³oszono.

W g³osowaniu tajnym, które odby³o siê w dalszej czê-
ści Zjazdu, obaj kandydaci zostali wybrani jednog³ośnie. 
Nastêpnie wyst¹pili kolejni prelegenci.

Informacjê z dzia³alności Funduszu Pomocy Ko-
le¿eñskiej przekaza³a Przewodnicz¹ca Zarz¹du - Mag-
dalena Lenart-Ojak, która w skrócie omówi³a zakres 
pomocy udzielonej potrzebuj¹cym osobom.

Informacja z dzia³alności Fundacji „Pro Medici 
Veterinarii” zosta³a przekazana przez Prezes Zarz¹du 
Fundacji - Wies³awê Bober, która po przedstawieniu 
wsparcia finansowego jakiego udzieli³a Fundacja, prze-
kaza³a informacje o finansach fundacji i zaapelowa³a 
o wiêksze wsparcie finansowe i przekazywanie 1% 
podatku przez cz³onków naszej organizacji.

Ko³o Seniorów reprezentowa³ Prezes Ko³a Bohdan 
Wojtal, który przekaza³ informacjê o jego dzia³alności. 
Omówi³ spotkania, w których uczestniczyli seniorzy. 
Podziêkowa³ za wsparcie i ¿yczliwośæ Prezesowi Hil-
debrandowi. 

W dalszej czêści Przewodnicz¹cy Zjazdu poprosi³ 
o zg³aszanie wniosków, uchwa³ i stanowisk. W tym 
miejscu zosta³ zg³oszony przez Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du 
FPK - Magdalenê Lenart-Ojak wniosek w imieniu Fun-
duszu o zwiêkszenie miesiêcznego odpisu od sk³adki 
cz³onkowskiej na FPK oraz stanowisko Rady DIL-Wet. 
w sprawie projektu zmian standardów kszta³cenia na 
kierunku weterynaria, które zaprezentowa³ dr Hilde-
brand.

Treśæ powy¿szego wniosku stanowi za³¹cznik nr 1, 
natomiast treśæ zg³oszonego stanowiska za³¹cznik 
nr 2. Protoko³u Komisji Uchwa³ i Wniosków Zjazdu. 
Zwiêkszenie miesiêcznego odpisu na FPK wymusza 
koniecznośæ wprowadzenia korekt w uchwale doty-
cz¹cej wysokości miesiêcznej sk³adki obowi¹zuj¹cej 
w DIL-Wet. ale, jak to podkreśli³ Prezes Hildebrand 
- w zakresie przesuniêæ ksiêgowych, bez konieczności 
zwiêkszenia samej sk³adki, która pozostanie na dotych-
czasowym poziomie.
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Ponadto Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Piotr Waleñski wniós³ o zmiany w regulaminie Rzecz-
nika, w zwi¹zku z konieczności¹ dostosowania tej 
regulacji do nowoprzyjêtego przez Krajow¹ Radê Le-
karsko-Weterynaryjn¹ nowego ramowego Regulaminu 
Rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

W wyniku trudności w znalezieniu chêtnych do 
przyjmowania funkcji organów izby, co wynika miêdzy 
innymi z kosztów poniesionego czasu, Prezes Hilde-
brand wniós³ aby Zjazd da³ narzêdzie Radzie DIL-Wet. 
w postaci mo¿liwości podjêcia przez ni¹ uchwa³y, która 
pozwoli³aby przyj¹æ zasady ustalania i wysokośæ wyna-
grodzenia, a tak¿e zasady i tryb zwrotu kosztów podró-
¿y, diet oraz innych uzasadnionych wydatków i strat 
poniesionych w zwi¹zku z wykonywaniem czynności 
na rzecz Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dla organów izby.

W dalszej czêści Zjazd przyst¹pi³ do kontynuowania 
g³osowania nad uchwa³ami i zg³oszonym stanowiskiem: 

10. UCHWA£A nr 10/2019 VIII Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
12 maja 2019r. w sprawie wysokości miesiêcznej 
sk³adki cz³onkowskiej obowi¹zuj¹cej w Dolnośl¹-
skiej Izbie Lekarsko-Wet. we Wroc³awiu w 2020r.

11. UCHWA£A nr 11/2019 VIII Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
12 maja 2019r. w sprawie wysokości odpisu ze 
sk³adki miesiêcznej na Fundusz Pomocy Kole¿eñ-
skiej dzia³aj¹cy przy Dolnośl¹skiej Izbie Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu.

12. UCHWA£A nr 12/2019 VIII Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu 
z dnia 12 maja 2019r. w sprawie uchwalenia bu-
d¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu na rok 2019.
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13. UCHWA£A nr 13/2019 VIII Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
12 maja 2019r. w sprawie przyjêcia Regulaminu 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Wet. we Wroc³awiu.

14. UCHWA£A nr 14/2019 VIII Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
12 maja 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Or-
ganów Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu.

– Uchwa³y Zjazdowe + Stanowisko nr 1 –

UCHWA£A nr 1/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Prezesa 
z dzia³alności Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres sprawoz-
dawczy oraz z wykonania bud¿etu za rok 2018

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 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. 2016, poz. 1479) 
uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Zatwierdza siê sprawozdanie Prezesa z dzia³alności 

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

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

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

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

* * *

UCHWA£A nr 2/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego za rok 2018 

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 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-wete-
rynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1479) 
oraz §15 ust 3. Zasad gospodarki finansowej izb le-
karsko-weterynaryjnych - stanowi¹cych za³¹cznik do 
Uchwa³y nr 96/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-We-
terynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad 
gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych 
uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie finansowe za rok 2018 
z dzia³alności Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej we Wroc³awiu.
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§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

* * *

UCHWA£A nr 3/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego 
z dzia³alności Komisji Rewizyjnej Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za 

rok 2018 

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii 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. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

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

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

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

* * *

UCHWA£A nr 4/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania roczne-
go z dzia³alności Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu za okres od 01.01.2018 r. 

do 31.12.2018 r. 

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii 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. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie roczne z dzia³alności 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za 
okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 5/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia z dzia³alności S¹du Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres od 

01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku 

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii 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. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie roczne z dzia³alności S¹du 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wet. we Wroc³awiu za 
okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

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

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

* * *

UCHWA£A nr 6/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie wygaśniêcia mandatu zastêpcy rzecz-
nika odpowiedzialności zawodowej Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu lek. 

wet. Paw³a Wierciñskiego

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 roku (tekst jedno-
lity Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
W zwi¹zku ze zrzeczeniem siê przez lek. wet. Paw³a 
Wierciñskiego mandatu zastêpcy rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej DIL-Wet. we Wroc³awiu stwier-
dza siê wygaśniêcie mandatu lek. wet. Paw³a Wier-
ciñskiego na wskazan¹ wy¿ej funkcjê.



94 Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 2 (114), 2019

§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 7/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie wygaśniêcia mandatu zastêpcy rzecz-
nika odpowiedzialności zawodowej Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu lek. 

wet. Jakuba Ros³oñskiego

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 roku (tekst jedno-
lity Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
W zwi¹zku ze zrzeczeniem siê przez lek. wet. Jakuba 
Ros³oñskiego mandatu zastêpcy rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej DIL-Wet. we Wroc³awiu stwier-
dza siê wygaśniêcie mandatu lek. wet. Jakuba Ro-
s³oñskiego na wskazan¹ wy¿ej funkcjê.

§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 8/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie wygaśniêcia mandatu cz³onka Komisji 
Rewizyjnej olnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej we Wroc³awiu lek. wet. Ma³gorzaty Bystroñ

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 roku (tekst jedno-
lity Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
W zwi¹zku ze zrzeczeniem siê przez lek. wet. Ma³go-
rzatê Bystroñ mandatu cz³onka Komisji Rewizyjnej 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wro-
c³awiu stwierdza siê wygaśniêcie mandatu lek. wet. 
Ma³gorzaty Bystroñ na wskazan¹ wy¿ej funkcjê.

§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 9/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie wygaśniêcia mandatu cz³onka Komisji 
Rewizyjnej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu lek. wet. Edyty Gizel-

-Gawron

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 roku (tekst jedno-
lity Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
W zwi¹zku ze zrzeczeniem siê przez lek. wet. Edytê 
Gizel-Gawron mandatu cz³onka Komisji Rewizyjnej 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wro-
c³awiu stwierdza siê wygaśniêcie mandatu lek. wet. 
Edyty Gizel-Gawron na wskazan¹ wy¿ej funkcjê.

§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 10/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie wysokości miesiêcznej sk³adki cz³on-
kowskiej obowi¹zuj¹cej w Dolnośl¹skiej Izbie 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu w 2020 r.

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

§1
Od dnia 1 stycznia 2020 roku wysokośæ miesiêcznej 
sk³adki cz³onkowskiej dla lekarzy weterynarii wpisanych 
do rejestru cz³onków Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej we Wroc³awiu ustala siê w nastêpuj¹cej 
wysokości:
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1. dla lekarzy weterynarii wykonuj¹cych zawód na kwo-
tê 50,00 z³.

2. dla lekarzy weterynarii bêd¹cych s³uchaczami stu-
diów doktoranckich, którzy pobieraj¹ stypendium na 
podstawie przepisów odrêbnych oraz nie uzyskuj¹ 
dochodu z innych źróde³, na kwotê 25,00 z³. 

3. dla lekarzy weterynarii posiadaj¹cych status bez-
robotnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu 
(t.j. Dz.U. 2003 nr 58, poz. 514 ze zm.) bez prawa 
do otrzymywania zasi³ku na kwotê 25,00 z³. 

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

§2
1. Warunkiem korzystania z preferencyjnej wysokości 

sk³adki cz³onkowskiej ustalonej w §1 pkt 2. - 4. jest 
z³o¿enie do 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, przed³o¿enie dokumentu 
poświadczaj¹cego uzyskanie statusu osoby bezro-
botnej bez prawa do otrzymywania zasi³ku w rozu-
mieniu ustawy wskazanej w §1 pkt 3., przed³o¿e-
nie dokumentu poświadczaj¹cego uzyskanie statusu 
emeryta lub rencisty wraz z oświadczeniem o nie 
wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii. 

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

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

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

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

6. Lekarze weterynarii, w odniesieniu do których sy-
tu acja 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 2020 r. dla lekarzy weterynarii, 

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

2. Od dnia 1 stycznia 2020 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 dnia, w którym dokonano wpisu do 
rejestru cz³onków Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej. 

§5
1. Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-

nej jest upowa¿niona do podejmowania w drodze 
uchwa³y decyzji o czasowym obni¿eniu lub zawie-
szeniu, roz³o¿eniu p³atności zaleg³ych sk³adek cz³on-
kowskich na raty, a tak¿e do umarzania 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, zawieszenie p³atności, roz³o-
¿enie p³atności zaleg³ych sk³adek na raty oraz umo-
rzenie zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich nastêpuje 
na pisemny wniosek zainteresowanego, Prezesa 
lub Skarbnika z³o¿ony do Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, uzupe³niony wymagan¹ 
dokumentacj¹. 

5. Po up³ywie okresu, o którym mowa w ust. 2, w przy-
padku istnienia dalszych przes³anek do obni¿enia 
wysokości lub zawieszenia p³atności sk³adek cz³on-
kowskich dopuszczalne jest ponowne wyst¹pie-
nie ze stosownym wnioskiem i przyznanie dalszych 
ulg. 

§6
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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- - - -

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 10 
WNIOSEK DOKTORANTA

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

Rada Dolnośl¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
we Wroc³awiu

Uprzejmie proszê o obni¿enie wysokości sk³adki cz³on-
kowskiej do 50% w zwi¹zku z odbywaniem przeze mnie stu-
diów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.

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 10
OŚWIADCZENIE DOKTORANTA 

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

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

Rada Dolnośl¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
we Wroc³awiu

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

Ja, ni¿ej podpisany/a …(imiê i nazwisko)… świadomy-
/a odpowiedzialności karnej za sk³adanie fa³szywych oświad-
czeñ i zatajenie prawdy oświadczam, ¿e jestem s³ucha-

czem 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 10
WNIOSEK O OBNI¯ENIE WYSOKOŚCI SK£AD-

KI CZ£ONKOWSKIEJ
 …………………………………..
 miejscowośæ, data
…………………………………………
 imiê i nazwisko
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 adres, telefon, e-mail

Rada Dolnośl¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
we Wroc³awiu

WNIOSEK O OBNI¯ENIE WYSOKOŚCI 
SK£ADKI CZ£ONKOWSKIEJ

Uprzejmie proszê o obni¿enie wysokości sk³adki cz³on-
kowskiej do 50% w zwi¹zku z brakiem dochodu/niskim 
dochodem* i trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ polegaj¹c¹ na:

 ............................................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
Świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej za z³o-

¿enie fa³szywego oświadczenia oświadczam, ¿e nie uzyskuje 
zarobku z ¿adnego źród³a. 

Jednocześnie zobowi¹zujê siê do poinformowania Rady o 
podjêciu pracy lub innej zmianie mojej sytuacji finansowej.

…………………………………………
 (podpis i data)

Za³¹cznik:
- aktualne dokumenty potwierdzaj¹ce nie uzyskiwanie za-
robku (np. zaświadczenie z Urzêdu Pracy, zaświadczenie o 
przebywaniu na d³ugoterminowym urlopie bezp³atnym, ze-
znania podatkowe lub zaświadczenie z Urzêdu Skarbowego 
o nie uzyskiwaniu dochodu)  
* niepotrzebne skreśliæ

- - - -

Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y nr 10
OŚWIADCZENIE EMERYTA LUB RENCISTY
 …………………………………..
 miejscowośæ, data
…………………………………………
 imiê i nazwisko
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 adres, telefon, e-mail
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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 11/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie wysokości odpisu ze sk³adki miesiêcz-
nej na Fundusz Pomocy Kole¿eñskiej dzia³aj¹cy 
przy Dolnośl¹skiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wroc³awiu 

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie leka-
rza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1479 ze zm.) oraz na podstawie 
Regulaminu Zasad Funkcjonowania oraz Przyznawania 
Pomocy Finansowej z Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej, 
dzia³aj¹cego przy Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej - uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Ustala siê wysokośæ odpisu z miesiêcznej sk³adki 

cz³onkowskiej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko -Wetery-
naryjnej na rzecz Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej, 
dzia³aj¹cego przy Dolnośl¹skiej Izbie Lekarsko-Wete-
rynaryjnej od dnia 01.01.2019 r. w kwocie 6,00 z³ 
(s³ownie z³otych: sześæ).

2. Ustala siê wysokośæ odpisu z obni¿onej miesiêcz-
nej sk³adki cz³onkowskiej Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej na rzecz Funduszu Pomocy 
Kole¿eñskiej, dzia³aj¹cego przy Dolnośl¹skiej Izbie 
Lekarsko-Weterynaryjnej od dnia 01.01.2019 r. 
w kwocie 3,00 z³ (s³ownie z³otych: trzy).

3. Odpisu dokonuje siê po wp³acie pe³nej sk³adki cz³on-
kowskiej nale¿nej od lekarza weterynarii.

§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, z moc¹ 
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01.01.2019 roku.

* * *

UCHWA£A nr 12/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu na rok 

2019

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

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

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

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

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

* * *

UCHWA£A nr 13/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 roku (tekst jedno-
lity Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê Regulamin Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2
1. Uchyla siê uchwa³ê nr 6 XIV Okrêgowego Zjazdu 

Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 30 marca 
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Załącznik do Uchwały nr 12

W

P

Ł

Y

W

Y

Treść
Wykonanie

2018
Plan
2019

1. Stan środków na początku roku 454 121,82 637 359,92

P r z y c h o d y:

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

3.Wpływy z dzialaln. statut.- rejestracja zlz 19 500,00 15 000,00

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

5. Dystrybucja paszportów 277 920,00 250 000,00

6. Pozostałe przychody 6 408,61 3 000,00

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

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

 

W

Y

D

A

T

K

I

Treść
Wykonanie

2018
Plan
2019

1.  Składki do Krajowej Izby Lek.-Weter. 194 220,00 210 000,00

2.  Fundusz płac + narzuty na płace 168 117,84 240 000,00

3.  Odpis na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej 66 410,00 110 000,00

Działalność merytoryczno-statutowa

4.  Dystrybucja paszportów dla zwierząt 127 501,05 130 000,00

5.  Koszty wydawania biuletynu 58 154,82 65 000,00

6.  Fundusz szkoleń 24 082,54 25 000,00

7.  Działalność społeczna na rzecz członków Izby (w tym zawody sportowe, spotkania 
integracyjne spotkania koła seniorów)

23 941,00 30 000,00

8.  Ubezpieczenie członków Izby (OC, NW) 85 821,20 100 000,00

9.  Koszty organizacyjne zjazdów 5 677,60 10 000,00

10. Koszty funkcjonowania organów 6 883,37 10 000,00

11. Koszty delegacji, w tym: 40 583,07 88 000,00

11.1 Rada 24 509,42 30 000,00

11.2 Sąd Lekarsko-Weterynaryjny 2 390,14 15 000,00

11.3 Rzecznik odpowiedzialności  zawodowej 5 104,24 15 000,00

11.4 Kontrole ZLZ 3 046,56 8 000,00

11.5 Pozostałe 5 532,71 20 000,00

12. Koszty postępowań dyscyplinarnych i egzekucyjnych 3 104,64 20 000,00

13. Pozostałe koszty statutowe 2 000,00 10 000,00

Pozostałe koszty:

14. Zakup materiałów biurowych i socjalnych 9 956,48 10 000,00

15. Koszty utrzymania lokalu (koszty eksploatacyjne, remonty i naprawy, ubezpieczenia itp.) 17 388,12 20 000,00

16. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne 13 610,37 20 000,00

17. Usługi pocztowe 14 449,65 20 000,00

18. Usługi bankowe 2 276,00 4 000,00

19. Naprawy sprzętu 0,00 5 000,00

20. Koszty obsługi prawnej i księgowej 82 715,00 100 000,00

21. Zakup wyposażenia 980,00 10 000,00

22. Zakup środków trwałych 4 068,35 20 000,00

23. Fundusz reprezentacyjny i okolicznościowy 17 654,06 130 000,00

24. Pozostałe koszty administracyjne 1 462,30 5 000,00

Ogółem koszty 971 057,46 1 392 000,00

25. Rezerwa Finansowa 622 428,25 310 359,92

RAZEM: 1 593 485,71 1 702 359,92
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2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej.

2. Uchyla siê uchwa³ê nr 11/2014 XVII Okrêgowego 
Zjazdu Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 11 maja 
2014 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu Sekre-
tariatu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§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.

* * *

UCHWA£A nr 14/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organów Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wro-

c³awiu

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 roku (tekst jedno-
lity Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
W paragrafie 9 Regulaminu Organów Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu przyjête-
go Uchwa³¹ nr 7 XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy 
Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej we Wroc³awiu z dnia 21 marca 2010 r. dodaje siê 
ust. 14 w brzmieniu: 
„14. Rada DIL-Wet. mo¿e w drodze uchwa³y przyj¹æ 
zasady ustalania i wysokośæ wynagrodzenia, a tak¿e 
zasady i tryb zwrotu kosztów podró¿y, diet oraz in-
nych uzasadnionych wydatków i strat poniesionych 

w zwi¹zku z wykonywaniem czynności na rzecz Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu, 
w stosunku do:
a) cz³onków okrêgowej Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekar-

sko-Weterynaryjnej, w szczególności dla cz³onków 
Prezydium;

b) cz³onków komisji rewizyjnej;
c) przewodnicz¹cego oraz cz³onków S¹du Dolnośl¹skiej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
d) Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz osób 

pe³ni¹cych funkcjê Zastêpcy Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej;

e) innych osób wykonuj¹cych zadania na rzecz DIL-
-Wet.”

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

§3
Do czasu podjêcia uchwa³y przez Radê DIL-Wet na 
podstawie paragrafu 9 pkt 14 Regulaminu Pracy Or-
ganów Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu pozostaj¹ w mocy: Uchwa³a nr 5 z dnia 
26 marca 2005 r. XII Okrêgowego Zjazdu Sprawoz-
dawczego Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu w sprawie zwrotu kosztów podró¿y oraz 
innych wydatków i strat poniesionych w zwi¹zku z wy-
konywaniem czynności na rzecz DIL-Wet. we Wroc³a-
wiu oraz uchwa³a nr 9 XVI Zjazdu Sprawozdawczego 
Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 22 kwietnia 2012 r. 
w sprawie zmiany § 2 ust. 2 Uchwa³y nr 5 z dnia 26 
marca 2006 r. XII Okrêgowego Zjazdu Sprawozdaw-
czego Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu w sprawie zwrotu kosztów podró¿y oraz 
innych wydatków i strat poniesionych w zwi¹zku z wy-
konywaniem czynności na rzecz DIL-Wet. we Wroc³a-
wiu i ustalenia zasad wynagradzania lekarzy weterynarii 
wolnej praktyki kontroluj¹cych zak³ady lecznicze dla 
zwierz¹t oraz pracownikom jednostek bior¹cym udzia³ 
w tych kontrolach po godzinach pracy.

§4
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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UCHWA£A nr 15/2019
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie wyboru cz³onków Komisji Rewizyjnej 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 

Wroc³awiu

VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
Wybiera siê w wyborach uzupe³niaj¹cych na cz³onków 
Komisji Rewizyjnej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu nastêpuj¹cych lekarzy 
weterynarii:

1. Andrzeja Bielarczyka
2. Tomasza Radyno

§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.

* * *

Wszystkie Uchwa³y podpisane zosta³y 
przez Prezydium Zjazdu: 

Przewodnicz¹cy 
- Piotr Waleñski 

Zastêpca Przewodnicz¹cego 
- Jan Dorobek

Zastêpca Przewodnicz¹cego 
- Wies³awa Bober

Sekretarz 
- Bogus³aw Czerski

Zastêpca Sekretarza 
- Eliza Ho³dowañska-Kroczak

  

STANOWISKO nr 1
VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu

z dnia 12 maja 2019r.
w sprawie proponowanych zmian standardu 

kszta³cenia na kierunku weterynaria

W trosce o wysok¹ jakośæ kszta³cenia przysz³ych leka-
rzy weterynarii w ka¿dym aspekcie edukacji, zarówno 
praktycznej jak i teoretycznej, Zjazd delegatów Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z niepokojem 
przyj¹³ informacjê o og³oszonym projekcie zmian w za-
kresie standardu kszta³cenia na kierunku weterynaria. 
Proponowane zmiany zdaniem spo³eczności lekarzy 
weterynarii id¹ w niew³aściwym kierunku zani¿aj¹c 
wymagania odnośnie kszta³cenia przysz³ych lekarzy 
weterynarii. Stanowczo sprzeciwiamy siê by edukacja 
przysz³ych lekarzy weterynarii reprezentuj¹cych zawód 
zaufania publicznego by³a prowadzona przez osoby 
nie posiadaj¹ce odpowiednich kwalifikacji oraz przez 
jednostki nie posiadaj¹ce odpowiedniego zaplecza 
dydaktycznego, naukowego i, co szczególnie wa¿ne, 
klinicznego.
Zjazd stoi na stanowisku, ¿e:
• kszta³cenie winno byæ prowadzone z wykorzystaniem 

infrastruktury umo¿liwiaj¹cej osi¹gniêcie efektów 
uczenia siê, która obejmuje bazê dydaktyczn¹, na-
ukow¹ i kliniczn¹ uczelni, a w przypadku praktyk 
zawodowych mo¿liwe jest wykorzystanie infrastruk-
tury podmiotów zewnêtrznych. Uczelnia powadzi 
dzia³alnośæ lekarsko-weterynaryjn¹, dostêpn¹ dla 
„pacjentów”;

• sta¿e kliniczne s¹ realizowane w Uczelni, pod nad-
zorem lekarzy-specjalistów, z wykorzystaniem infra-
struktury Uczelni;

• kszta³cenie s³u¿¹ce osi¹gniêciu efektów uczenia siê 
w grupie zajêæ klinicznych (B) oraz praktyk zawodo-
wych (D) jest prowadzone przez osoby posiadaj¹ce 
dorobek naukowy, czynne prawo wykonywania za-
wodu lekarza weterynarii oraz wiedzy i doświadczenia 
w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie wetery-
naria, adekwatne do problematyki prowadzonych 
zajêæ. Nie ma mo¿liwości prowadzenie kszta³cenia 
studentów w grupie przedmiotów klinicznych przez 
osoby nie posiadaj¹ce wiedzy i doświadczenia w dzie-
dzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, 
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a w przypadku nauk klinicznych (B1) oraz higieny 
¿ywności (B3) przez osoby nie posiadaj¹ce czynne-
go prawa wykonywania zawodu oraz doświadczenia 
zawodowego potwierdzonego dorobkiem naukowym 
oraz doświadczeniem klinicznym;

• w zakresie ogólnych i szczegó³owych efektów uczenia 
siê do „zna i rozumie” nale¿ dodaæ „interpretuje”. 
Ogólne efekty uczenia siê s¹ w wielu punktach po-
wtórzeniem efektów szczegó³owych;

• szczegó³owe efekty kszta³cenia winny byæ podzielone 
na grupy, zgodnie z podzia³em grup przedmiotów (A, 
B1, B2, B3, C, D).

Określenia literowe s¹ odzwierciedleniem podzia³u 
na grupy przedmiotów zawartych w projekcie mi-
nisterstwa.
 Sekretarz Zjazdu Przewodnicz¹cy Zjazdu
 Bogus³aw Czerski Piotr Waleñski

L.p.
Man-
dat 
nr

Nazwisko i imiê Rejon wyborczy 2017 2018 2019
obecnośæ ³¹cz-
nie - z trzech 

Zjazdów
1 53 Adamski Adam 10. p.górowski 1 0 0 1
2 91 Balcerczyk Wojciech 22. p.oleśnicki 1 0 1 2
3 1 Bartoszewicz Agnieszka 1. Wroc³aw UP 1 0 1 2
4 45 Barwicki Czes³aw 8. p.dzier¿oniowski 1 1 1 3
5 74 Baryluk Ewa 16. Legnica 1 1 1 3
6 108 Bielarczyk Andrzej 29. p.świdnicki 0 0 1 1
7 2 Bielas Wies³aw 1. Wroc³aw UP 0 1 1 2
8 82 Bieñko Edyta 19. p.lubiñski 1 1 0 2
9 78 Biernacki Karol 17. p.legnicki 0 0 0 0
10 83 Bober Wies³awa 19. p.lubiñski 1 1 1 3
11 104 Bogucki Artur 26. p.średzki 1 1 1 3
12 3 Borawski Wojciech 1. Wroc³aw UP 1 0 0 1
13 4 Borowicz Hieronim 1. Wroc³aw UP 0 0 0 0
14 87 Borowiec Jerzy 20. p.lwówecki 1 1 1 3
15 5 Borusewicz Pola 1. Wroc³aw UP 1 0 0 1
16 49 Buksa Dariusz 9. p.g³ogowski 0 0 0 0
17 127 Bu³a Jan 32. p.z¹bkowicki 1 0 1 2
18 22 Bystroñ Ma³gorzata 3. Wroc³aw - Krzyki 1 0 0 1
19 6 Cepiel Alicja 1. Wroc³aw UP 1 0 0 1
20 59 Charchut Ewa 12. Jelenia Góra 1 1 1 3
21 92 Chmielewska-W³adyka Monika 22. p.oleśnicki 0 0 1 1
22 124 Chmielowski Jerzy 31. p.wo³owski 1 1 1 3
23 46 Cholewa Daria 8. p.dzier¿oniowski 0 0 0 0
24 115 Cis³o-Pakuluk Anna 28. p.trzebnicki 0 0 0 0
25 96 Ciszewski Grzegorz 23. p.o³awski 1 0 1 2
26 89 Czajkowski Piotr 21. p.milicki 1 0 1 2
27 130 Czarnecki Krzysztof 33. p.zgorzelecki 1 0 0 1
28 120 Czerski Bogus³aw 29. Wa³brzych 1 0 1 2
29 68 Czerwenka Joanna 15. p.k³odzki 1 1 1 3
30 84 Æwikliñski Pawe³ 19. p.lubiñski 1 1 1 3
31 133 Danecki Jakub 34. p.z³otoryjski 1 1 0 2
32 69 Dobroszek Beata 15. p.k³odzki 1 0 1 2
33 66 Dorobek Jan 14. p.kamiennogórski 1 1 1 3
34 93 Dorobia³a Wojciech 22. p.oleśnicki 0 1 0 1
35 42 Dul Urszula 7. p.boles³awiecki 1 0 0 1
36 125 Dziwiñski Zygmunt 31. p.wo³owski 1 1 1 3
37 128 Felcenloben Jerzy 32. p.z¹bkowicki 0 0 0 0
38 24 Felcenloben Mateusz 3. Wroc³aw - Krzyki 1 0 0 1
39 70 Filistowicz Edyta 15. p.k³odzki 1 1 1 3
40 94 Garbowski Jaros³aw 22. p.oleśnicki 1 0 0 1
41 97 Gielarowska Magdalena (Jagie³³o) 23. p.o³awski 0 0 1 1
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42 67 Gizel-Gawron Edyta 14. p.kamiennogórski 1 1 0 2
43 105 Go³dyn Stanis³aw 26. p.średzki 1 1 1 3
44 7 Graczyk Stanis³aw 1. Wroc³aw UP 1 0 0 1
45 25 Gruszka Robert 3. Wroc³aw - Krzyki 1 0 0 1
46 8 Grzegory Maciej 1. Wroc³aw UP 1 1 1 3
47 56 Grzeszczuk Jan 11. p.jaworski 0 0 0 0
48 57 Hamala Jerzy 11. p.jaworski 1 0 1 2
49 26 Hildebrand Wojciech 3. Wroc³aw - Krzyki 1 1 1 3
50 109 Ho³dowañska-Kroczak Eliza 29. p.świdnicki 1 1 1 3
51 110 Ho³dowañski Andrzej 29. p.świdnicki 1 1 1 3
52 27 Huk Wojciech 3. Wroc³aw - Krzyki 1 1 1 3
53 28 Jackowski Dariusz 3. Wroc³aw - Krzyki 1 1 1 3
54 29 Jakubiak Julian 3. Wroc³aw - Krzyki 1 1 0 2
55 76 Janikowska Monika 16. Legnica 1 0 0 1
56 60 Jankowska Dominika 12. Jelenia Góra 1 1 1 3
57 121 Juchniewicz Mariusz 29. Wa³brzych 1 1 1 3
58 129 Ka³amaga Wies³aw 32. p.z¹bkowicki 1 1 1 3
59 9 Karczmarczyk Robert 1. Wroc³aw UP 1 0 0 1
60 116 Kiciñski Grzegorz 28. p.trzebnicki 1 0 1 2
61 30 Kirstein Jerzy 3. Wroc³aw - Krzyki 1 1 0 2
62 31 Kirstein Karol 3. Wroc³aw - Krzyki 1 0 0 1
63 32 Kita-Knapek Angelika 3. Wroc³aw - Krzyki 0 0 0 0
64 85 Kordas Joanna 19. p.lubiñski 1 1 0 2
65 98 Kos Beata 23. p.o³awski 0 1 1 2
66 100 Kowalik Grzegorz 24. p.polkowicki 1 1 1 3
67 10 Kozdrowski Roland 1. Wroc³aw UP 1 0 1 2
68 33 Król Zdzis³aw 3. Wroc³aw - Krzyki 1 0 1 2
69 11 Kubiak-Nowak Dominika 1. Wroc³aw UP 1 1 0 2
70 71 Kuryś Janusz 15. p.k³odzki 1 0 1 2
71 12 Kuziemska-Raczyñska Anna 1. Wroc³aw UP 1 0 1 2
72 72 Ledowski Aleksander 15. p.k³odzki 1 0 1 2
73 34 Lenart-Ojak Magdalena 3. Wroc³aw - Krzyki 1 1 1 3
74 43 Ligór-Tkacz Joanna 7. p.boles³awiecki 1 0 0 1
75 47 Lorenc Jan 8. p.dzier¿oniowski 1 1 0 2
76 65 Luboradzki Jakub 13. p.jeleniogórski 1 0 1 2
77 117 £amasz Wojciech 28. p.trzebnicki 1 1 0 2
78 102 £ukasik-Koz³owska Katarzyna 25. p.strzeliñski 1 0 0 1
79 103 £upicka-Aksamit Magdalena 25. p.strzeliñski 1 0 0 1
80 61 Malinowski Pawe³ 12. Jelenia Góra 1 1 1 3
81 106 Mañdok Andrzej 26. p.średzki 1 1 0 2
82 13 Marzec Magdalena 1. Wroc³aw UP 0 0 0 0
83 54 Matysiak Maurycy 10. p.górowski 0 1 1 2
84 48 M¹drzak Ma³gorzata 8. p.dzier¿oniowski 0 0 0 0
85 112 Miêtki Ludwik 29. p.świdnicki 0 0 0 0
86 111 Mikuś Waldemar 29. p.świdnicki 1 1 1 3
87 14 Miller Julia 1. Wroc³aw UP 1 1 0 2
88 15 Mordak Ryszard 1. Wroc³aw UP 1 0 0 1
89 131 Mutlu Hanna 33. p.zgorzelecki 1 0 0 1
90 35 Nabzdyk Krzysztof 3. Wroc³aw - Krzyki 1 0 0 1
91 36 Niedoba Edward 3. Wroc³aw - Krzyki 1 0 0 1
92 16 Niedźwiedź Artur 1. Wroc³aw UP 0 0 0 0
93 17 Noszczyk-Nowak Agnieszka 1. Wroc³aw UP 1 1 1 3
94 107 Ormicka-Mañdok Helena 26. p.średzki 1 1 0 2
95 113 Partyka Marcin 29. p.świdnicki 0 0 1 1
96 62 Parys Teresa 12. Jelenia Góra 0 1 1 2
97 18 Pas³awska Urszula 1. Wroc³aw UP 0 0 0 0
98 134 Pawicka-Stefanko Danuta 34. p.z³otoryjski 1 1 0 2
99 19 Pestka Pawe³ 1. Wroc³aw UP 0 1 0 1
100 101 Pietruszewski Wojciech 24. p.polkowicki 1 1 0 2
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101 118 Pisarek Maciej 28. p.trzebnicki 1 1 1 3
102 73 Popowicz Ryszard 15. p.k³odzki 1 1 1 3
103 122 Prokop Sylwia 29. Wa³brzych 0 1 0 1
104 37 Przybyszewski Ryszard 3. Wroc³aw - Krzyki 1 1 1 3
105 88 Radyno Tomasz 20. p.lwówecki 0 1 1 2
106 44 Ros³oñski Jakub 7. p.boles³awiecki 1 0 0 1
107 126 Ró¿ycki Artur 31. p.wo³owski 1 1 1 3
108 38 Rybarczyk Lech 3. Wroc³aw - Krzyki 1 0 1 2
109 39 Rzepka Dariusz 3. Wroc³aw - Krzyki 1 1 0 2
110 80 Sitnik Ma³gorzata 18. p.lubañski 1 0 1 2
111 132 Siwicka Edyta 33. p.zgorzelecki 1 0 0 1
112 50 S³owek Julia 9. p.g³ogowski 0 0 0 0
113 75 Stambrowska-Kujawa Ma³gorzata 16. Legnica 0 1 0 1
114 58 Steæ Roman 11. p.jaworski 1 0 0 1
115 40 Stochnij Piotr 3. Wroc³aw - Krzyki 1 0 0 1
116 119 Story Wieñczys³aw 28. p.trzebnicki 1 0 0 1
117 20 Szczepankiewicz Barbara 1. Wroc³aw UP 0 1 0 1
118 123 Tarnowiecki Krzysztof 29. Wa³brzych 1 1 1 3
119 81 Torbicz Justyna 18. p.lubañski 1 0 1 2
120 86 Tureniec Jerzy 19. p.lubiñski 1 1 1 3
121 51 Ulanicka-Rolla Agnieszka 9. p.g³ogowski 0 1 1 2
122 63 Walasek Jadwiga 12. Jelenia Góra 0 0 0 0
123 90 Waleñski Piotr 21. p.milicki 1 1 1 3
124 114 Wierciñski Pawe³ 29. p.świdnicki 1 1 1 3
125 23 Wojtal Leokadia 3. Wroc³aw - Krzyki 1 1 1 3
126 79 Woźnica Andrzej 17. p.legnicki 1 1 1 3
127 55 Wójcikowski Krzysztof 10. p.górowski 1 1 0 2
128 64 Wysoczañski Wiktor 12. Jelenia Góra 1 1 1 3
129 41 Zachwieja Marta 3. Wroc³aw - Krzyki 0 0 0 0
130 21 Zawadzki Wojciech 1. Wroc³aw UP 1 0 0 1
131 95 Zawieja Adrian 22. p.oleśnicki 0 0 1 1
132 99 Zborowska Magdalena 23. p.o³awski 1 1 0 2
133 52 Zielony Magdalena 9. p.g³ogowski 0 1 0 1
134 77 ¯urawska Magdalena 16. Legnica 1 1 1 3

POSIEDZENIA RADY DIL-WET. 
VII KADENCJI

Posiedzenie Rady nr 16
w dniu 21 lutego 2019r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 
oraz radców prawnych. Rada przyjê³a porz¹dek ob-
rad oraz protokó³ z XV posiedzenia.

• Skarbnik DIL-Wet. przedstawi³a:
- propozycje i sugestie kosztów do planowanego bu-

d¿etu na 2019 r. (podwy¿szenie stawki dla bieg³ego 
powo³ywanego przez Rzecznika lub S¹d, uzupe³-
nienie wyposa¿enia biura oraz koszty szkolenia 
zwi¹zane z RODO, umowa z IODO, wprowadzenie 
elektronicznych podpisów dla wszystkich cz³onków 

Rady, udzia³ w pokryciu kosztów obchodów 100-le-
cia Weterynarii, szkolenie Rzeczników) - referowa³a 
Skarbnik Danuta Pawicka-Stefanko - dyskusja. Na 
nastêpnym posiedzeniu Rady zostan¹ przedstawio-
ne orientacyjne koszty do uwzglêdnienia w plano-
wanym bud¿ecie; 

- Rada postanowi³a równie¿ podwy¿szyæ stawkê dla 
bieg³ego powo³ywanego przez Rzecznika lub S¹d 
do kwoty minimum 1000,00z³;

- pismo Adama Kiciñskiego do Skarbnika DIL-Wet. 
w sprawie zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich - po-
informowany wielokrotnie o przeszkodach w ob-
ni¿eniu sk³adki, zatrudniony w 2 zlz u Grzegorza 
Kiciñskiego (pismo oraz egzekucja sk³adek) - Rada 
postanowi³a kontynuowaæ postêpowanie egzeku-
cyjne;

Z dzia³alnoœci Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
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- kontrola zlz: Gabinet Weterynaryjny MEGAVET 
BOLKÓW M.Nowicki & £.Oktawiec spó³ka cywil-
na, kier. lek. wet. Marek Nowicki, 59-420 Bol-
ków, ul. Jaworska 6, nr ewidencyjny 16/01/699/
VII/2018/772 Rej. ZLZ - kontrola z dnia 
08.12.2018 r., stwierdzono uchybienia - refero-
wa³a Danuta Pawicka-Stefanko (uchwa³a w punkcie 
6 dot. zlz) - Rada ustali³a trzymiesiêczny termin na 
usuniêcie uchybieñ. 

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ do DIL-Wet. 
oraz skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Hanna Biela - dyplom nr 80706 z dnia 

22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86359 uchw. nr 
855,

- lek. wet. Marta Czeszyñska - dyplom nr 136793 
z dnia 18.07.2018 r. Szko³y G³ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, wpis do ewidencji 
DIL-Wet. i przyznanie prawa wykonywania zawodu 
86360, uchw. nr 856,

- lek. wet. Anna Gigiel - dyplom nr 70076 z dnia 
12.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie pra-
wa wykonywania zawodu 86361, uchw. nr 857,

- lek. wet. Malwina Myśliñska - dyplom nr 80532 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86362 
uchw. nr 858,

- lek. wet. Paulina Rogowska - dyplom nr 78350 
z dnia 6.02.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86363 
uchw. nr 859,

- lek. wet. Bogna Szumiela - dyplom nr 78477 z dnia 
31.03.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86364 uchw. nr 
860,

- lek. wet. Luiza Zajk - dyplom nr 4857 z dnia 
24.02.1995 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
wpis do ewidencji DIL-Wet. i ponowne przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 10602 po odbytym 
przeszkoleniu uchw. nr 861,

- lek. wet. Sylwia Klimczak-Zimol¹g - dyplom nr 
73529 z dnia 5.02.2015 r. Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania 
zawodu 80820, przeniesienie z terenu Śl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 862,

- lek. wet. Patrycja Lesisz - dyplom nr 73200 z dnia 
13.02.2018 r. Uniwersyteckiego Centrum Medy-
cyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagielloñskiego 
i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, numer pra-
wa wykonywania zawodu 11512, przeniesienie z te-
renu Ma³opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 
uchw. nr 863,

- lek. wet. Bo¿ena Sas - dyplom nr 23464 z dnia 
7.07.1994 r. Akademii Rolniczej w Lublinie, numer 

prawa wykonywania zawodu 05803, przeniesienie 
z terenu Lubelskiej Izby Lek.-Wet., uchw. nr 864,

- lek. wet. Daniel Sikora - dyplom nr 59436 z dnia 
15.04.2011 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
65450, przeniesienie z terenu Ma³opolskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 865,

- lek. wet. Irini Kallergis - dyplom nr 69835 z dnia 
3.02.2014 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86066, przeniesienie z terenu Republiki Federalnej 
Niemiec, uchw. nr 866,

b) skreślenia z rejestru: 
- lek. wet. Magdalena Wojtowicz - dyplom nr 80569 

z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86281, przeniesienie do Warszawskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej, uchw. nr 867,

- lek. wet. Krzysztof Zieliñski - dyplom nr 68301 
z dnia 5.02.2013 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85995, przeniesienie do Warszawskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej, uchw. nr 868,

- lek. wet. Patrycja Szumowska - dyplom nr 77722 
z dnia 3.02.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86220, przeniesienie na teren Zjednoczonego Kró-
lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej, uchw. 
nr 869,

- lek. wet. Bogdan Haglauer - dyplom nr 2381 z dnia 
10.03.1971 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 10280, skre-
ślenie z powodu śmierci i umorzenie zaleg³ych sk³a-
dek cz³onkowskich, uchw. nr 870.

• Rada przyjê³a informacjê:
- lek. wet. Jan Grzeszczuk - przechodzi na emeryturê 

od dnia 1.03.2019 r.
- lek. wet. Wojciech Sikora - przeszed³ na emeryturê 

od dnia 1.01.2019 r.
- lek. wet. Marek Cegielski - przechodzi na emeryturê 

od dnia 1.03.2019 r.
• Nastêpnie Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu 

zmian do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t, skreśleñ zak³adów z ewidencji oraz wpisów no-
wych zak³adów do ewidencji na wniosek podmiotu, 
a tak¿e na podstawie wniosków z³o¿onych przez ko-
misje kontrolne (po przeprowadzonych kontrolach). 
Rozpatrzy³a te¿ informacje o zawieszeniu i wzno-
wieniu dzia³alności zlz oraz sprawozdania z kontroli 
okresowych i kontroli interwencyjnych:
a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny „DU¯E I MA£E” Dorota 

Wêgliñska, 58-521 Je¿ów Sudecki, ul. D³uga 8D, 
nr ewidencji 16/01/1189/V/2012/605 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 871,

- Gabinet Weterynaryjny AK-VET Arkadiusz Kacz-
marzyk, 59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 50A, 
nr ewidencji 16/01/177/VI/2013/654 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 872,
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- Gabinet Weterynaryjny „KREVETKI” s.c. Moni-
ka £oś, Angelika Nazim, kier. lek. wet. Angelika 
Nazim, 58-160 Świebodzice, ul. H.Probusa 2, nr 
ewidencji 16/01/519/VII/2018/763 Rej. ZLZ 
- zmiana nazwiska wspó³w³aściciela i kierownika, 
zmiana nazwy podmiotu i zlz, uchw. Nr 873,

- Gabinet Weterynaryjny „Psy i Koty” lek. wet. Jacek 
Tureniec, 59-100 Polkowice, ul. 3 Maja 16B, nr 
ewidencji 16/01/1499/IV/2008/489 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 874,

- Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET - Centrum 
Weterynaryjne” s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. 
Piotr Sieczko, kier. Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, 
ul. Metalowców 29b, nr ewidencyjny 16/02/438/
IV/2005/104 Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. 
Nr 875,

- Gabinet Weterynaryjny MEDIPET PHU PREMO 
Przemys³aw Poroszewski, kier. lek. wet. Marta Fa-
con-Poroszewska, 51-168 Wroc³aw, ul. So³tyso-
wicka 15A, nr 16/01/1279/VI/2017/741 Rej. 
ZLZ - zmiana podmiotu, nazwy i siedziby zlz, uchw. 
Nr 876,

- Przychodnia Weterynaryjna „Akacjowa” lek. wet. 
Jaros³aw Kopcia³, 55-093 Kie³czów, ul. Akacjowa 
78, nr ewidencyjny 16/02/537/V/2010/558 Rej. 
ZLZ - zmiana personelu, uchw. Nr 877,

- Gabinet Weterynaryjny „RITA-VET” Henrietta 
Lorenz, 51-118 Wroc³aw, ul. Zawalna 13B, nr 
ewidencyjny 16/01/603/IV/2005/256 Rej. ZLZ 
- zmiana podmiotu prowadz¹cego, kierownika, na-
zwy ZLZ, personelu, uchw. Nr 878,

- Gabinet Weterynaryjny GABINET DLA KONI ME-
GAVET horse lek. wet. £ukasz Oktawiec, kier. 
lek. wet. Agnieszka Litwa, 59-407 Mściwojów, 
Grzegorzów 10A, nr ewidencyjny 16/01/832/
VII/2018/781 Rej. ZLZ - zmiana nazwy podmio-
tu prowadz¹cego i nazwy zlz, zmiana kierownika 
i personelu, uchw. Nr 879,

- Gabinet Weterynaryjny Marzena Dawid-Kienig, 
Zbigniew Siwek s.c., kier. lek. wet. Marzena Da-
wid-Kienig, 51-354 Wroc³aw, ul. Litewska 14B, nr 
ewidencyjny 16/01/935/V/2011/584 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 880,

- Lecznica Weterynaryjna s.c. Janusz Konarski, 
Jerzy Tureniec., kier. lek. wet. Janusz Konarski, 
59-300 Lubin, ul. Paderewskiego 100, nr ewiden-
cyjny 16/03/336/III/2005/30 Rej. ZLZ - zmiana 
podmiotu prowadz¹cego, kierownika, nazwy ZLZ, 
personelu, uchw. Nr 881,

- Przychodnia Weterynaryjna „£APKA” lek. wet. Emi-
lia Grochocka-Binek, 58-309 Wa³brzych, ul. G³ów-
na 1D, nr ewidencyjny 16/02/406/VI/2014/681 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. Nr 882,

- Przychodnia Weterynaryjna „U dr. Piotra” lek. wet. 
Piotr Sieczko, kier. lek. wet. Magdalena Raszkiel, 
50-536 Wroc³aw, ul. K³odzka 19A, nr ewidencyj-
ny 16/02/116/VI/2013/646 Rej. ZLZ - zmiana 
kierownika i personelu, uchw. Nr 883,

- Gabinet Weterynaryjny Maja Tereszkiewicz, kier. 
lek. wet. Wojciech Balcerczyk, 56-400 Oleśni-

ca, Brzezinka 12, nr ewidencyjny 16/01/759/
IV/2006/388 Rej. ZLZ - zmiana nazwy podmiotu 
prowadz¹cego i nazwy zlz, uchw. Nr 884,

- Gabinet Weterynaryjny EnergVet TOMI Dariusz 
£uczak., kier. lek. wet. Justyna Ma³kowska-Nie-
dzielska, 53-330 Wroc³aw, ul. Energetyczna 14, 
nr ewidencyjny 16/01/520/VII/2018/764 Rej. 
ZLZ - zmiana personelu, uchw. Nr 885,

- Przychodnia Weterynaryjna s.c. Monika i Rafa³ 
Przybyszewscy, kier. lek. wet. Monika Przybyszew-
ska, 59-400 Jawor, ul. Wokulskiego 4, nr ewiden-
cyjny 16/02/620/IV/2005/273 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 886,

- Przychodnia Weterynaryjna „O£TASZYÑSKA” Da-
riusz Rzepka, 52-210 Wroc³aw, ul. Strachowskiego 
37, nr ewidencyjny 16/02/1651/IV/2008/502 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. Nr 887,

- Gabinet Weterynaryjny CITOWET Monika Dyne-
rowicz, kier. lek. wet. Artur Dynerowicz, 59-500 
Z³otoryja, ul. Mazowiecka 12, nr ewidencyjny 
16/01/601/IV/2005/254 Rej. ZLZ - zmiana na-
zwy podmiotu i zlz, zmiana siedziby, uchw. Nr 888,

- Przychodnia Weterynaryjna „MANHATTAN” lek. 
wet. Ewa Pawe³ek, 59-900 Zgorzelec, ul. Wy-
spiañskiego 63B, nr ewidencyjny 16/02/845/
VI/2015/720 Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. 
Nr 889,

- Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Robert Rosol-
ski, 59-300 Lubin, ul. Jagodowa 1, nr ewidencyjny 
16/02/22/IV/2005/35 Rej. ZLZ - zmiana perso-
nelu, uchw. Nr 890,

- Gabinet Weterynaryjny „QVETA” lek. wet. Magda-
lena Czechowska, 56-100 Wo³ów, ul. Trzebnicka 
5A, nr ewidencyjny 16/01/963/V/2012/589 
Rej. ZLZ - zmiana siedziby i personelu, uchw. nr 
891,

- Przychodnia Weterynaryjna Natalia Lada, Gabriel 
Oracz s.c., kier. lek. wet. Gabriel Oracz, 59-300 
Lubin, ul. Jana Paw³a II 82F/1, nr ewidencyjny 
16/02/761/VI/2015/714 Rej. ZLZ - zmiana sie-
dziby podmiotu i zlz, uchw. Nr 892,

- Gabinet Weterynaryjny „SERBINÓW” lek. wet. 
Krzysztof Czarnecki, 59 -920 Bogatynia, ul. 
O.Boznañskiej 8, nr ewidencyjny 16/01/511/
IV/2005/164 Rej. ZLZ - zmiana siedziby zlz, uchw. 
Nr 893,

- Gabinet Weterynaryjny „CANIS” s.c. lek. wet. 
Marek Cegielski, lek. wet. Wojciech Chruścicki, 
lek. wet. Alina Strzelczyk. Kier. lek. wet. Marek 
Cegielski, 50-555 Wroc³aw, ul. Krynicka 62, nr 
ewidencyjny 16/01/348/IV/2005/61 Rej. ZLZ 
- zmiana nazwy podmiotu i zlz, zmiana kierownika 
i personelu, uchw. Nr 894,

- Gabinet Weterynaryjny „AMICUS” Anna Bazy-
lewicz, 55-120 Osolin, ul. Marsz. J.Pi³sudskiego 
98, nr ewidencyjny 16/01/955/V/2012/587 Rej. 
ZLZ - zmiana siedziby podmiotu i zlz, uchw. Nr 895,

- Przychodnia Weterynaryjna OptoVet okulistyka 
zwierz¹t lek. wet. Anna Kaca, 51-169 Wroc³aw, ul. 
Lekcyjna 2/L.U. 2, nr ewidencyjny 16/02/349/
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VII/2018/759 Rej. ZLZ - zmiana siedziby i perso-
nelu, uchw. nr 896,

b) skreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. £ukasz Oktawiec, 
59-400 Jawor, ul. Wyszyñskiego 32, nr ewidencji 
16/01/494/V/2010/556 Rej. ZLZ - zakoñczenie 
dzia³alności ZLZ, uchw. nr 897,

- Przychodnia Weterynaryjna „W ZAMKU” lek. wet. 
Jan Grzeszczuk, 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 2a, 
nr ewidencji 16/02/439/IV/2005/105 Rej. ZLZ 
- zakoñczenie dzia³alności ZLZ, uchw. nr 898,

- Gabinet Weterynaryjny ORLIK Katarzyna Goź-
dzik, 55-120 Pêgów, ul. G³ówna 40, nr ewidencji 
16/01/851/V/2011/580 Rej. ZLZ - zakoñczenie 
dzia³alności ZLZ, uchw. nr 899,

- Gabinet Weterynaryjny dr n.wet. Halina Zaleska-
-Palider, 51-118 Wroc³aw, ul. Zawalna 13b, nr 
ewidencyjny 16/01/622/IV/2005/275 Rej. ZLZ 
- zakoñczenie dzia³alności ZLZ uchw. nr 900,

- Gabinet Weterynaryjny „LEKARZ ZWIERZ¥T” Ja-
ros³aw Zaj¹czkowski, 50-013 Wroc³aw, ul. Czysta 
5, nr ewidencyjny 16/01/486/VI/2014/685 Rej. 
ZLZ - zakoñczenie dzia³alności ZLZ, uchw. nr 901,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Bogdan Haglauer, 
58-170 Dobromierz, ul. B.Chrobrego 13/2, nr 
ewidencyjny 16/01/481/IV/2005/136 Rej. ZLZ 
- zakoñczenie dzia³alności, uchw. nr 902,

- Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s.c. Jerzy Kir-
stein, Andrzej Robak, Krzysztof Świêch, kier. lek. 
wet. Jerzy Kirstein, 53-110 Wroc³aw, ul. Ślê¿na 
136, nr ewidencyjny 16/04/513/IV/2005/166 
Rej. ZLZ - zmiana kategorii, uchw. nr 903,

- Gabinet Weterynaryjny „QVETA” lek. wet. Magda-
lena Czechowska, 56-100 Wo³ów, ul. Trzebnicka 
5A, nr ewidencyjny 16/01/963/V/2012/589 
Rej. ZLZ - zmiana kategorii, siedziby i podmiotu, 
uchw. nr 904,

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

- Przychodnia Weterynaryjna „INTERWET” s.c. Jerzy 
Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Świêch, kier. 
lek. wet. Jerzy Kirstein, 53-110 Wroc³aw, ul. Ślê¿na 
136, nr ewidencyjny 16/02/905/VII/2019/783 
Rej. ZLZ - uchw. nr 905,

- Gabinet Weterynaryjny MikroWet dr n.wet. Jolan-
ta Źród³owska-Danek, 51-180 Wroc³aw, ul. £¹-
kowa 33, Szymanów, nr ewidencji 16/01/906/
VII/2019/784 Rej. ZLZ - uchw. nr 906,

- Przychodnia Weterynaryjna WROC£AWSKA lek. 
wet. Magdalena Czechowska, dr n.wet. Jolanta 
Bujok, kier. lek. wet. Magdalena Czechowska, 55-
040 Bielany Wroc³awskie, ul. Wroc³awska 7, nr 
ewidencji 16/02/907/VII/2019/782 Rej. ZLZ 
- uchw. nr 907.

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t

- Przychodnia Weterynaryjna „INTERWET” s.c. Jerzy 
Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Świêch, kier. lek. 
wet. Jerzy Kirstein, 53-110 Wroc³aw, ul. Ślê¿na 

136, nr ewidencyjny 16/02/905/VII/2019/783 
Rej. ZLZ - wpis z dniem 1.03.2019 r. - kontrolê 
przeprowadzi Robert Karczmarczyk i Artur Bogucki;

- Gabinet Weterynaryjny MikroWet dr n.wet. Jolan-
ta Źród³owska-Danek, 51-180 Wroc³aw, ul. £¹-
kowa 33, Szymanów, nr ewidencji 16/01/906/
VII/2019/784 Rej. ZLZ - wpis z dniem 1.03.2019 r. 
- kontrolê przeprowadzi Robert Karczmarczyk i Ar-
tur Bogucki,

- Przychodnia Weterynaryjna WROC£AWSKA lek. 
wet. Magdalena Czechowska, dr n.wet. Jolanta 
Bujok, kier. lek. wet. Magdalena Czechowska, 55-
040 Bielany Wroc³awskie, ul. Wroc³awska 7, nr 
ewidencji 16/02/907/VII/2019/782 Rej. ZLZ 
- wpis z dniem 10.03.2019 r. - kontrolê przepro-
wadzi Wojciech Hildebrand i Robert Gruszka;

- Gabinet Weterynaryjny MEDIPET PHU PREMO 
Przemys³aw Poroszewski, kier. lek. wet. Marta Fa-
con-Poroszewska, 51-168 Wroc³aw, ul. So³tysowic-
ka 15A, nr 16/01/1279/VI/2017/741 Rej. ZLZ 
- zmiana siedziby - kontrolê przeprowadzi Robert 
Karczmarczyk i Artur Bogucki;

- Gabinet Weterynaryjny „RITA-VET” Henrietta 
Lorenz, 51-118 Wroc³aw, ul. Zawalna 13B, nr 
ewidencyjny 16/01/603/IV/2005/256 Rej. ZLZ 
- zmiana siedziby - kontrolê przeprowadzi Robert 
Karczmarczyk i Artur Bogucki;

- Gabinet Weterynaryjny CITOWET Monika Dyne-
rowicz, kier. lek. wet. Artur Dynerowicz, 59-500 
Z³otoryja, ul. Mazowiecka 12, nr ewidencyjny 
16/01/601/IV/2005/254 Rej. ZLZ - zmiana sie-
dziby - kontrolê przeprowadzi Ma³gorzata Sitnik;

- Przychodnia Weterynaryjna Natalia Lada, Gabriel 
Oracz s.c., kier. lek. wet. Gabriel Oracz, 59-300 
Lubin, ul. Jana Paw³a II 82F/1, nr ewidencyjny 
16/02/761/VI/2015/714 Rej. ZLZ - zmiana 
siedziby - kontrolê przeprowadzi Danuta Pawicka-
-Stefanko; 

- Gabinet Weterynaryjny „AMICUS” Anna Bazy-
lewicz, 55-120 Osolin, ul. Marsz. J.Pi³sudskiego 
98, nr ewidencyjny 16/01/955/V/2012/587 
Rej. ZLZ - zmiana siedziby - kontrolê przeprowadzi 
Robert Karczmarczyk i Wojciech Hildebrand;

- Gabinet Weterynaryjny „SERBINÓW” lek. wet. 
Krzysztof Czarnecki, 59 -920 Bogatynia, ul. 
O.Boznañskiej 8, nr ewidencyjny 16/01/511/
IV/2005/164 Rej. ZLZ - zmiana siedziby - kontrolê 
przeprowadzi Ma³gorzata Sitnik;

- Przychodnia Weterynaryjna OptoVet okulistyka 
zwierz¹t lek. wet. Anna Kaca, 51-169 Wroc³aw, ul. 
Lekcyjna 2/L.U. 2, nr ewidencyjny 16/02/349/
VII/2018/759 Rej. ZLZ - zmiana siedziby - kontrolê 
przeprowadzi Robert Karczmarczyk i Artur Boguc-
ki;

e) informacje o uchybieniach stwierdzonych podczas 
kontroli:

- Przychodnia Weterynaryjna ANIMAL CENTRUM 
LUBIN s.c. Dominika Dwornicka, Grzegorz Soko-
³owski, kier. lek. wet. Grzegorz Soko³owski, 59-300 
Lubin, Budowniczych LGOM 59B, nr ewidencyjny 
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16/02/621/VII/2018/768 Rej. ZLZ - kontrola 
z dnia 24.01.2019 r., stwierdzono uchybienia - re-
ferowa³ Wojciech Hildebrand - uchybienia zosta³y 
usuniête;

- Gabinet Weterynaryjny ANTON-VET Bartosz An-
toniewicz, 59-305 Rudna, ul. Kolejowa 3/2, nr 
ewidencyjny 16/01/664/VII/2018/770 Rej. ZLZ 
- kontrola z dnia 24.01.2019 r., stwierdzono uchy-
bienia - referowa³ Wojciech Hildebrand - uchybienia 
zosta³y usuniête;

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Olga Janiszew-
ska, 58-100 Świdnica, ul. W. £ukasiñskiego 14A, 
nr ewidencyjny 16/01/620/VII/2018/767 Rej. 
ZLZ - kontrola z dnia 25.01.2019 r., stwierdzo-
no uchybienia - referowa³ Wojciech Hildebrand, 
Rada wyznaczy³a 3 miesi¹ce na usuniêcie uchybieñ, 
uchw. 908;

- Gabinet Weterynaryjny „JERRY HORSE VET” 
dr n.wet. Hieronim Borowicz, 55-220 Mi³oci-
ce, ul. Polna 15, nr ewidencyjny 16/01/665/
VII/2018/771 Rej. ZLZ - kontrola z dnia 
12.01.2019 r., stwierdzono uchybienia - referowa³ 
Wojciech Hildebrand, Rada wyznaczy³a 30 dni na 
usuniêcie uchybieñ, uchw. 909;

- Gabinet Weterynaryjny MEGAVET BOLKÓW 
M.Nowicki & £.Oktawiec spó³ka cywilna, kier. lek. 
wet. Marek Nowicki, 59-420 Bolków, ul. Jawor-
ska6, nr ewidencyjny 16/01/699/VII/2018/772 
Rej. ZLZ - kontrola z dnia 8.12.2018 r., stwierdzo-
no uchybienia - referowa³a Danuta Pawicka-Ste-
fanko, Rada wyznaczy³a 3 miesi¹ce na usuniêcie 
uchybieñ, uchw. 910;

- Gabinet Weterynaryjny MarVet Maciej Marcinow-
ski, 57-300 K³odzko, ul. Widokowa4, nr ewidencyj-
ny 16/01/732/VII/2018/775 Rej. ZLZ - kontrola 
z dnia 20.01.2019 r., stwierdzono uchybienia - re-
ferowa³ Wojciech Hildebrand, Rada wyznaczy³a 3 
miesi¹ce na usuniêcie uchybieñ, uchw. 911;

- Gabinet Weterynaryjny OSTOJA lek. wet. Anna 
Skoczyñska, 55-106 Zawonia, ul. Budczycka 17, 
nr ewidencyjny 16/01/831/VII/2018/780 Rej. 
ZLZ - kontrola z dnia 12.01.2019 r., stwierdzono 
uchybienia - referowa³ Wojciech Hildebrand - Rada 
uzna³a, ¿e w kontrolowanym zlz nie by³o uchybieñ 
- za przyjêciem zlz w istniej¹cym stanie 8 g³osów, 
2 przeciw, 1 wstrzymuj¹cy siê.

• W kolejnym punkcie porz¹dku obrad Rada podjê³a 
uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru osób uprawnio-
nych do wydawania paszportów dla zwierz¹t towa-
rzysz¹cych oraz skreśleñ z ww. rejestru:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Piotr Rzeszowski - Gabinet Wetery-

naryjny FIZJO-WET lek. wet. Dorota Struga³a, 
50-558 Wroc³aw, ul. Borowska 256, nr wpisu 
0750/16/2019, uchw. nr 912;

- lek. wet. Daria Banaszczyk - Przychodnia Wetery-
naryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” s.c. 
Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, kier. 
Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. Metalowców 
29b, nr wpisu 0751/16/2019, uchw. nr 913;

- lek. wet. Marianna Piwoñska - Przychodnia We-
terynaryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” 
s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, kier. 
Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. Metalowców 
29b, nr wpisu 0752/16/2019, uchw. nr 914;

- lek. wet. Patrycja Kuźnik - Gabinet Weterynaryjny 
ProVet lek. wet. Dominika Bia³oñ-Szczepañska, 
55-011 Siechnice, ul. gen. Emila Fieldorfa 7, nr 
wpisu 0753/16/2019, uchw. nr 915;

- dr n.wet. Jolanta Źród³owska-Danek - Gabinet 
Weterynaryjny MIKROWET dr n.wet. Jolanta Źró-
d³owska-Danek, 51-180 Wroc³aw, ul. £¹kowa 33, 
Szymanów, nr wpisu 0754/16/2019, uchw. nr 
916;

- dr n.wet. Jolanta Bujok - Przychodnia Weteryna-
ryjna WROC£AWSKA lek. wet. Magdalena Cze-
chowska, dr n.wet. Jolanta Bujok s.c., 55-040 
Bielany Wroc³awskie, ul. Wroc³awska 7, nr wpisu 
0755/16/2019, uchw. nr 917;

b) zmiany w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Angelika Rataj - by³o: Gabinet Wetery-

naryjny „KREVETKI” s.c. Monika £oś, Angelika 
Nazim, 58-160 Świebodzice, ul. H.Probusa 2, nr 
wpisu 0506/16/2013 - zmiana nazwy zlz, uchw. 
Nr 918;

- lek. wet. Marta Faco-Poroszewska - by³o: Gabinet 
Weterynaryjny MEDIPET PHU PREMO Przemys³aw 
Poroszewski, 51-168 Wroc³aw, ul. So³tysowicka 
15A, nr wpisu 0683/16/2017 - zmiana nazwy 
zlz, zmiana adresu zlz, uchw. Nr 919;

- lek. wet. Monika £oś - by³o: Gabinet Weterynaryjny 
„KREVETKI” s.c. Monika £oś, Angelika Nazim, 
58-160 Świebodzice, ul. H.Probusa 2, nr wpisu 
0502/16/2013 - zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 920;

- lek. wet. Henrietta Lorenz - by³o: Gabinet Wete-
rynaryjny „RITA-VET” Henrietta Lorenz, 51-118 
Wroc³aw, ul. Zawalna 13B, Klinika Weterynaryjna 
„INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, 
Krzysztof Świêch, 53-110 Wroc³aw, ul. Ślê¿na 
136, nr wpisu 0054/16/2004 - zmiana nazwy 
zlz, zmiana adresu zlz, uchw. Nr 921;

- lek. wet. Magdalena Chmielewska - by³o: Przychod-
nia Weterynaryjna lek wet. Magdalena Chmielew-
ska, 54-046 Wroc³aw, ul. Boguszowska 56, nr 
wpisu 0358/16/2009 - zmiana nazwy zlz, uchw. 
Nr 922;

- lek. wet. Joanna Paszkowska - by³o: Gabinet 
Weterynaryjny „RITA-VET” Henrietta Lorenz, 
51-118 Wroc³aw, ul. Zawalna 13B, nr wpisu 
0303/16/2007 - zmiana nazwy zlz, zmiana adresu 
zlz, uchw. Nr 923;

- lek. wet. Joanna Iwaszkiewicz - by³o: Gabinet 
Weterynaryjny dr n.wet. Halina Zaleska-Palider, 
51-118 Wroc³aw, ul. Zawalna 13B, nr wpisu 
0254/16/2006 - zmiana nazwy zlz, zmiana adresu 
zlz, uchw. Nr 924;

- lek. wet. Jerzy Tureniec - by³o: Lecznica Wete-
rynaryjna s.c. Janusz Konarski, Jerzy Tureniec, 
59-300 Lubin, ul. Paderewskiego 100, nr wpisu 
0046/16/2004- zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 925;



108 Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 2 (114), 2019

- lek. wet. Krzysztof Czarnecki - by³o Gabinet Wete-
rynaryjny „SERBINÓW” lek. wet. Krzysztof Czar-
necki, 59-920 Bogatynia, ul. O.Boznañskiej 8, nr 
wpisu 0233/16/2007- zmiana siedziby zlz, uchw. 
Nr 926;

- lek. wet. Jerzy Kirstein - by³o: Klinika Weteryna-
ryjna „INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, Andrzej 
Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 Wroc³aw, ul. 
Ślê¿na 136, nr wpisu 0009/16/2004 - zmiana 
kategorii zlz, uchw. Nr 927;

- lek. wet. Andrzej Robak - by³o: Klinika Wetery-
naryjna „INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, Andrzej 
Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 Wroc³aw, ul. 
Ślê¿na 136, nr wpisu 0010/16/2004 - zmiana 
kategorii zlz, uchw. Nr 928;

- lek. wet. Krzysztof Świêch - by³o: Klinika Wetery-
naryjna „INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, Andrzej 
Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 Wroc³aw, ul. 
Ślê¿na 136, nr wpisu 0012/16/2004 - zmiana 
kategorii zlz, uchw. Nr 929;

- lek. wet. Gabriel Oracz - by³o: Przychodnia Wetery-
naryjna Natalia Lada, Gabriel Oracz s.c., kier. lek. 
wet. Gabriel Oracz, 59-300 Lubin, ul. Jana Paw³a II 
82F/1, nr wpisu 0539/16/2013 - zmiana siedziby 
zlz, uchw. nr 930;

- lek. wet. Joanna Bubak - by³o: Klinika Weteryna-
ryjna „INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, Andrzej Ro-
bak, Krzysztof Świêch, 53-110 Wroc³aw, ul. Ślê¿na 
136, nr wpisu 0670/16/2016 - zmiana kategorii 
zlz, uchw. Nr 931;

- lek. wet. Pawe³ Cieślik - by³o: Klinika Weterynaryjna 
„INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, 
Krzysztof Świêch, 53-110 Wroc³aw, ul. Ślê¿na 
136, nr wpisu 0436/16/2011 - zmiana kategorii 
zlz, uchw. Nr 932;

- lek. wet. Zuzanna Grobelak-£yszczarek - by³o: Kli-
nika Weterynaryjna „INTERWET” s.c. Jerzy Kir-
stein, Andrzej Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 
Wroc³aw, ul. Ślê¿na 136, nr wpisu 0439/16/2011 
- zmiana kategorii zlz, uchw. Nr 933;

- lek. wet. Karol Kirstein - by³o: Klinika Weteryna-
ryjna „INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, Andrzej Ro-
bak, Krzysztof Świêch, 53-110 Wroc³aw, ul. Ślê¿na 
136, nr wpisu 0561/16/2014 - zmiana kategorii 
zlz, uchw. Nr 934;

- lek. wet. Katarzyna Pac-Pomarnacka - by³o: Klinika 
Weterynaryjna „INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, An-
drzej Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 Wroc³aw, 
ul. Ślê¿na 136, nr wpisu 0603/16/2015 - zmiana 
kategorii zlz, uchw. Nr 935;

- lek. wet. Magdalena Pecyna - by³o: Klinika Wete-
rynaryjna „INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, Andrzej 
Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 Wroc³aw, ul. 
Ślê¿na 136, nr wpisu 0669/16/2016 - zmiana 
kategorii zlz, uchw. Nr 936;

- lek. wet. Wojciech Wilk - by³o: Klinika Weteryna-
ryjna „INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, Andrzej Ro-
bak, Krzysztof Świêch, 53-110 Wroc³aw, ul. Ślê¿na 
136, nr wpisu 0446/16/2011 - zmiana kategorii 
zlz, uchw. Nr 937;

- lek. wet. Anna Kaca - by³o: Przychodnia Weteryna-
ryjna OptoVet okulistyka zwierz¹t lek. wet. Anna 
Kaca, 51-169 Wroc³aw, ul. Lekcyjna 2/L.U. 2, nr 
wpisu 0676/16/2017 - zmiana siedziby zlz, zmiana 
adresu zlz, uchw. Nr 938;

- lek. wet. Magdalena Czechowska - by³o: Gabinet 
Weterynaryjny „QVETA” lek. wet. Magdalena Cze-
chowska, 56-100 Wo³ów, ul. Trzebnicka 5A, nr 
wpisu 0451/16/2012 - zmiana nazwy zlz, zmiana 
adresu zlz, uchw. Nr 939; 

c) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Paulina Æmikiewicz - Przychodnia We-

terynaryjna „Arkadia” lek. wet. Szymon Zimniak, 
54-608 Wroc³aw, ul. Tyrmanda 23, nr wpisu 
0606/16/2015, uchw. Nr 940;

- lek. wet. Martyna Gniatkowska - Gabinet Wetery-
naryjny ProVet lek. wet. Dominika Bia³oñ-Szcze-
pañska, 55-011 Siechnice, ul. gen. Emila Fieldorfa 
7, nr wpisu 0702/16/2017, uchw. Nr 941;

- lek. wet. Jan Grzeszczuk - Przychodnia Weterynaryj-
na „W ZAMKU” lek. wet. Jan Grzeszczuk, 59-400 
Jawor, ul. Zamkowa 2a, nr wpisu 0110/16/2004, 
uchw. Nr 942;

- lek. wet. Pawe³ Matuszek - Przychodnia Wete-
rynaryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” 
s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, 
54-156 Wroc³aw, ul. Metalowców 29b, nr wpisu 
0654/16/2016, uchw. Nr 943;

- lek. wet. Patrycja Szumowska - Przychodnia We-
terynaryjna Centrum Hematologii i Diagnostyki 
Weterynaryjnej dr n.wet. Zbigniew £ukaszewski, 
50-503 Wroc³aw, ul. Paczkowska 26, nr wpisu 
0696/16/2017, uchw. Nr 944;

- lek. wet. Anna Wojtanowska - Przychodnia We-
terynaryjna „SAN-WET” s.c. lek. wet. Aleksandra 
Wyrost-Dudziak, lek. wet. Anna Wojtanowska, 54-
207 Wroc³aw, ul. Na Ostatnim Groszu 54-56, nr 
wpisu 0028/16/2004, uchw. Nr 945;

- lek. wet. Halina Zaleska-Palider - Gabinet We-
terynaryjny dr n.wet. Halina Zaleska-Palider, 
51-118 Wroc³aw, ul. Zawalna 13b, nr wpisu 
0063/16/2004, uchw. Nr 946;

- lek. wet. Adrian Janiszewski - Klinika Weteryna-
ryjna „INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, Andrzej 
Robak, Krzysztof Świêch, 53-110 Wroc³aw, ul. 
Ślê¿na 136, nr wpisu 0440/16/2011, uchw. Nr 
947.

• Nastêpnie Rada rozpatrzy³a skierowane do niej wnio-
ski:
- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o ob-

ni¿enie wysokości sk³adki cz³onkowskiej do 50% 
sześciu lekarzom weterynarii z powodu trudnej sy-
tuacji finansowej. Rada przychyli³a siê do wniosku 
i podjê³a uchwa³y od nr. 948 do nr 953,

- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o umo-
rzenie zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich lekarzowi 
weterynarii z powodu trudnej sytuacji finansowej 
- Rada przychyli³a siê do wniosku - uchw. nr 954,

- wniosek organizatorów (Polskie Towarzystwo Hi-
piatryczne) o objêcie patronatem oraz dofinanso-
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wanie w kwocie 2000,00z³ (s³ownie z³otych: dwa 
tysi¹ce) Konferencji „Forum Prawne Lekarzy We-
terynarii”, które odbêdzie siê 9.03.2019 r. w Paw-
³owicach - Rada przychyli³a siê do wniosku - uchw. 
nr 955,

- wniosek organizatorów (Katedra Epizootiologii 
z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t Egzotycznych UP we 
Wroc³awiu) o objêcie patronatem oraz dofinan-
sowanie w kwocie 4000,00z³ (s³ownie z³otych: 
cztery tysi¹ce) V Studenckiej Konferencji „Egzo-
tyka Okiem Praktyka” oraz I Kongresu Medycyny 
Zwierz¹t Egzotycznych, które odbêd¹ siê w dniach 
25-26.05.2019 r. we Wroc³awiu - uchw. nr 956 
- za 7 g³osów, 4 wstrzymuj¹ce siê; 

- wniosek organizatorów (Komisja Integracji Lekarzy 
Weterynarii przy Radzie DIL-Wet.) o dofinanso-
wanie w kwocie 5000,00z³ (s³ownie z³otych: piêæ 
tysiêcy) X Karnawa³owego Balu Lekarzy Weteryna-
rii, który odbêdzie siê 1.03.2019 r. we Wroc³awiu - 
Rada przyzna³a wnioskowane środki uchw. nr 957;

- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
o przyznanie zapomóg finansowych lekarzom we-
terynarii, uchw. nr 958 - podjêta jednog³ośnie.

• Rada podjê³a osiem uchwa³ wobec lekarzy wet. 
w sprawie ustalenia wysokości nale¿ności z tytu³u 
zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich na rzecz Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na podstawie 
wys³anych upomnieñ, w celu sporz¹dzenia Tytu³ów 
Wykonawczych - uchwa³y od nr 959 do nr 966 zo-
sta³y podjête jednog³ośnie.

• Rada podjê³a dziesiêæ uchwa³ w sprawie wszczê-
cia postêpowañ zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ 
o utracie prawa wykonywania zawodu przez lekarzy 
weterynarii, którzy nie uiszczaj¹ sk³adki cz³onkow-
skiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ 
wszczêcia) - uchwa³y od nr 967 do nr 976 zosta³y 
podjête jednog³ośnie.

• Wniosek Prezydium o podjêcie uchwa³y w sprawie 
przyst¹pienia Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu do Dolnośl¹skiego Forum 
Samorz¹dów Zawodów Zaufania Publicznego Rada 
podjê³a uchw. Nr 977 - za - jednog³ośnie.

• W sprawach do Radcy Prawnego, na Pismo Na-
czelnika II Urzêdu Skarbowego w Opolu w sprawie 
z³o¿onego Tytu³u Wykonawczego wystawionego dla 
lekarza weterynarii - odpowiedź przygotowa³a i re-
ferowa³a mec. dr Anna Zalesiñska.

• Nastêpnie Rada przyjê³a informacjê o dzia³alności 
Prezesa i Prezydium.
- Informacja Prezesa o nadzwyczajnym posiedzeniu 

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 
20.02.2019r.

- Informacje p. Marty Sabat, Wojciecha Hildebranda, 
Roberta Gruszki i Marcina Noczyñskiego o rozpo-
wszechnianiu reklam w internecie i na ulotkach 
przez jednego z lek. wet. (Gabinet Weterynaryjny 
we Wroc³awiu) - sprawê przekazano do Przewodni-
cz¹cego Komisji Etyki, referowa³ Prezes Wojciech 
Hildebrand - Rada postanowi³a sprawê skierowaæ do 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL-Wet.

- Skarga na lekarza weterynarii z Wa³brzycha (wa-
runki sanitarne w zlz i zachowanie lekarza) - Rada 
postanowi³a sprawê skierowaæ do Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej DIL-Wet.

- Pismo w³aściciela w sprawie odebranego mu psa 
- opinia Komisji Etyki, pismo do lek. wet. wysta-
wiaj¹cego zaświadczenie, pismo uzupe³niaj¹ce od 
w³aściciela psa - dyskusja - Rada postanowi³a spra-
wê skierowaæ do Komisji Etyki.

- Prośba Ksiêgowego DIL-Wet. o potwierdzenie 
salda przez Jeleniogórskie Towarzystwo Strzelec-
kie (op³ata za wynajem poligonu) - opiniê prawn¹ 
przedstawi³ mec. dr Piotr Rodziewicz.

- Prośba Prezesa Izby Kujawsko-Pomorskiej o po-
parcie kandydata do Honorowej Nagrody Chirona 
lek. wet. Ryszarda Tyborskiego - referowa³ Prezes 
Wojciech Hildebrand - Rada nie wyrazi³a zgody 
i zadecydowa³a poprzeæ kandydaturê prof. dr hab. 
Stanis³awa Winiarczyka z Izby Lubelskiej - za jed-
nog³ośnie.

- Informacja o planowanym spotkaniu przedstawi-
cieli Samorz¹dów Zawodów Zaufania Publicznego 
w siedzibie DIL-Wet., treśæ Deklaracji Za³o¿ycielskiej 
- treśæ Deklaracji zosta³a przyjêta bez uwag.

- Wnioski o przyznanie odznaki Meritus dla cz³onków 
DIL-Wet. (Bohdan Wojtal, Piotr Waleñski, Andrzej 
Ho³dowañski) - Rada zobowi¹za³a Komisjê Etyki do 
pilnego przygotowania wniosków.

- Prace nad stron¹ internetow¹ Izby - uwagi o b³ê-
dach technicznych, szkolenie pracowników, uwagi 
o treściach na stronie - dyskusja, Rada wyznaczy³a 
wszystkie Komisje do zajêcia siê odpowiednimi za-
k³adkami w terminie 2 tygodni.

- Wyniki audytu przeprowadzonego w DIL-Wet. 
przez p. Rafa³a Guzika (firma PROTEGO) - zale-
cenia, szkolenia, koniecznośæ zmiany wybranych 
i wprowadzenia nowych druków - Rada wyznaczy³a 
2 terminy szkolenia dla cz³onków Organów Izby, 
pracowników Sekretariatu i firmy IT) - pierwszy 
termin 18.03 o godz. 10:00, drugi termin 21.03 
o godz. 17:00 (oba w siedzibie Izby).

- Notatka s³u¿bowa dr. Jerzego Borowca - Prze-
wodnicz¹cego Komisji Etyki - w sprawie artyku³u 
w Gazecie Wroc³awskiej i G³osie Wielkopolskim 
dotycz¹cego stosowania leków - do wiadomości 
Rady.

- Omówiono przygotowania do Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego - wybory uzupe³niaj¹ce Zastêpców 
Rzecznika, oraz wyznaczono osoby do Komitetu 
Organizacyjnego - Sekretarz Ma³gorzata Sitnik, 
Skarbnik Danuta Pawicka-Stefanko, Wiceprezes 
Robert Karczmarczyk i jako wspieraj¹cy Wicepre-
zes Jan Dorobek, a koordynuje Prezes Wojciech 
Hildebrand.

- Omówiono przygotowania do obchodów 100-lecia 
S³u¿by Weterynaryjnej, w tym wk³ad finansowy DIL-
-Wet.

- Sprawozdania na Zjazd z pracy Komisji Rady oraz 
Organów DIL-Wet. - brakuje sprawozdañ: Komisji 
ds. Wspó³pracy Zewnêtrznej (J.Kirstein) i Komisji 
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Integracji (D.Jackowski), a z Organów: Komisji Re-
wizyjnej.

• Sprawy ró¿ne:
- pytanie Urzêdu Miejskiego w Świebodzicach o mo¿-

liwośæ wykonywania us³ug weterynaryjnych w zale¿-
ności od kategorii zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- odpowiedź przygotowa³ Prezes,

- podpisano umowê ubezpieczenia OC dla cz³onków 
DIL-Wet. z firm¹ ALLIANZ (sk³adka roczna 37z³, 
suma gwarancyjna 30000z³.),

- pismo Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej w sprawie obowi¹zku dokonywania wpisów 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alności 
Gospodarczej przez izby okrêgowe,

- pismo DWLW w sprawie zlz jednego z lek. wet. 
(prośba o przeprowadzenie czynności kontrolnych) 
- Rada postanowi³a wezwaæ lekarza weterynarii do 
z³o¿enia wyjaśnieñ w jakiej lokalizacji jest prowa-
dzona dzia³alnośæ, gdy¿ budynek, w którym zareje-
strowany by³ zlz ju¿ nie istnieje,

- informacja o planowanym szkoleniu Rzeczników 
(6.04.2019 r.) zwi¹zanym z wprowadzeniem no-
wych przepisów oraz nowego Regulaminu Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej,

- szkolenie dotycz¹ce mechanizmu ostrzegania w ra-
mach systemu IMI organizowane przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w Warszawie w dniu 
21.03.2019 r. - Rada wydelegowa³a Pani¹ Danutê 
Wojewódzk¹ jako osobê uprawnion¹ do weryfikacji 
danych w tym systemie,

- zebranie sprawozdawcze Wspólnoty Mieszkaniowej 
(7.02.2019 r.) - zarz¹dca przekaza³ informacjê, ¿e 
w 2020 r. planowany jest remont elewacji budynku,

- korespondencja Sary Meskel (Przewodnicz¹ca OZZ-
PIW) w sprawie akcji protestacyjnej pracowników IW,

- prośba Skarbnika Krajowej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej o przes³anie harmonogramu imprez na 
2019r. (wed³ug za³¹cznika) - harmonogram zo-
sta³ przes³any; ponadto Skarbnik poinformowa³, 
¿e wnioski finansowe do KIL-Wet. powinny byæ 
sk³adane przed rozpoczêciem kwarta³u, w którym 
planowana jest impreza,

- pytanie lek. wet. Anny Chodorowskiej-Skubiszew-
skiej o mo¿liwośæ powo³ania bieg³ego do tocz¹ce-
go siê przeciwko niej postêpowania przed S¹dem 
Powszechnym - po dyskusji Rada postanowi³a 
odpowiedzieæ, ¿e jedyn¹ form¹ powo³ania bieg³e-
go, zgodn¹ z prawem bêdzie z³o¿enie do organu 
prowadz¹cego postêpowanie wniosku o powo³anie 
nowego bieg³ego, uzasadniaj¹c to b³êdami w do-
tychczasowej opinii.

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 28.03.2019 r. o godz. 17:00. Posie-
dzenie Prezydium odbêdzie siê w dniu 21.03.2019 r. 
o godz. 19:00 (po szkoleniu RODO).

Posiedzenie Rady nr 17
w dniu 28 marca 2019r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 

oraz radców prawnych, po czym Rada jednog³ośnie 
zatwierdzi³a porz¹dek obrad posiedzenia. Nastêpnie 
protokó³ z XVI posiedzenia Rady DIL-Wet. zosta³ 
przyjêty równie¿ jednog³ośnie.

• Rada wys³ucha³a sprawozdanie Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej dr. Piotra Waleñskiego 
z przebiegu postêpowañ dyscyplinarnych na prze-
³omie 2018 i 2019r. 

• Po tym odby³o siê spotkanie z zaproszonym go-
ściem - lek. wet. Adrian¹ Wawrzyniak - kierownikiem 
Gabinetu Weterynaryjnego „NET CONSULTING” 
Idzikowski Maciej we Wroc³awiu - którego celem 
by³o wys³uchanie wyjaśnieñ ws. „Powiadomienia 
o zmianie Regulaminu zlz” z³o¿onego przez firmê 
NET CONSULTING Idzikowski Maciej, gdzie do druku 
wniosku dopisano treśæ: „Gabinet przyjmuje tylko 
w³asnych klientów”. Lek. wet. Adriana Wawrzyniak 
poinformowa³a, ¿e firma posiada sklep zoologicz-
ny w lokalizacji zak³adu leczniczego dla zwierz¹t 
i gabinet przyjmuje wy³¹cznie klientów tego sklepu, 
którzy w ka¿dej chwili mog¹ zg³osiæ siê po poradê 
(interpretacja wyników badañ - gównie e-mailem). 
Dyskusja. Cz³onkowie Rady postanowili, ¿e Radca 
prawny DIL-Wet. przygotuje pismo z upomnieniem 
oraz wskazaniem o przeprowadzenie wnikliwej wery-
fikacji zakresu us³ug i sposobu ich świadczenia przez 
zlz w kontekście obowi¹zuj¹cych przepisów. 

• Po wys³uchaniu kierownika ww. zlz Rada rozpatrzy³a 
wnioski i podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ do DIL-
-Wet. oraz skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Magdalena Bednarz - dyplom nr 81988 

z dnia 1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86365 
uchw. nr 978;

- lek. wet. Angelika Bry³a - dyplom nr 81927 z dnia 
1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu 86366, uchw. Nr 
979;

- lek. wet. Karolina Bu³awa - dyplom nr 82901 z dnia 
14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu 86367, uchw. Nr 980;

- lek. wet. Katarzyna Dêbowska - dyplom nr 82685 
z dnia 8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86368 
uchw. nr 981;

- lek. wet. Ewa Dymnicka - dyplom nr 82686 z dnia 
8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86369 uchw. 
Nr 982;

- lek. wet. Viktoriia Getman - dyplom nr 82691 
z dnia 8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86370 
uchw. Nr 983;
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- lek. wet. Izabela Go³da - dyplom nr 81935 z dnia 
1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86371 uchw. 
nr 984;

- lek. wet. Izabela Herman - dyplom nr 81938 z dnia 
1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86372 uchw. 
Nr 985; 

- lek. wet. Karolina Krucka - dyplom nr 82704 z dnia 
8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86373 uchw. 
nr 986;

- lek. wet. Sylwia Kubielska - dyplom nr 82917 z dnia 
14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86374 uchw. nr 
987;

- lek. wet. Sonia Lachowska - dyplom nr 81951 
z dnia 1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86375 
uchw. nr 988;

- lek. wet. Anna £uczka - dyplom nr 82711 z dnia 
8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86376 uchw. 
nr 989;

- lek. wet. Katarzyna Majchrowicz - dyplom nr 82714 
z dnia 08.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86377 
uchw. Nr 990;

- lek. wet. Natalia Malczewska - dyplom nr 81953 
z dnia 1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86378 
uchw. nr 991;

- lek. wet. Justyna Ma³olepszy - dyplom nr 82715 
z dnia 8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86379 
uchw. nr 992;

- lek. wet. Izabella Maziarz - dyplom nr 81954 z dnia 
1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86380 uchw. 
nr 993;

- lek. wet. Marta Miszczak - dyplom nr 82922 z dnia 
14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86381 uchw. nr 
994;

- lek. wet. Monika Murzyniak - dyplom nr 81956 
z dnia 1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86382 
uchw. nr 995;

- lek. wet. Maciej Obacz - dyplom nr 82719 z dnia 
8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86383 uchw. 
nr 996;

- lek. wet. Dominika Pinczer - dyplom nr 81963 
z dnia 1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86384 
uchw. nr 997;

- lek. wet. Magdalena Podleśny - dyplom nr 82933 
z dnia 14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86385 
uchw. nr 998

- lek. wet. Aleksandra Rusinek - dyplom nr 81971 
z dnia 1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86386 
uchw. nr 999;

- lek. wet. Aneta Skwara - dyplom nr 82730 z dnia 
9.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86387 uchw. 
nr 1000;

- lek. wet. Justyna Szo³dra - dyplom nr 81978 z dnia 
1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86388 uchw. 
nr 1001;

- lek. wet. Paul Sypek - dyplom nr 82605 z dnia 
8.2.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
c³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86389 uchw. nr 
1002;

- lek. wet. Piotr Frelkiewicz - dyplom nr 5160 z dnia 
10.09.1999 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 85135, prze-
niesienie ze Śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 
uchw. nr 1003; 

- lek. wet. Magdalena Mokrzycka-Czajka - dyplom nr 
4782/2004 z dnia 8.05.2004 r. Szko³y G³ównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, numer 
prawa wykonywania zawodu 70536, przeniesie-
nie z Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Warszawie, uchw. nr 1004;

b) skreślenia z rejestru:
- lek. wet. Martyna Gniatkowska - dyplom nr 77606 

z dnia 6.02.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86245, przeniesienie do Śl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej, uchw. nr 1005;

- lek. wet. Szymon Koz³owicz - dyplom nr 77402 
z dnia 3.02.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86247, przeniesienie do Śl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej, uchw. nr 1006;

- lek. wet. Dorota Ksi¹¿ek - dyplom nr 54357 z dnia 
6.03.2009 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
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80558, przeniesienie do Kaszubsko-Pomorskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 1007;

- dr n. wet. Jaros³aw Zaj¹czkowski - dyplom nr 4406 
z dnia 25.02.1988 r. Akademii Rolniczej we Wro-
c³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 10424, 
przeniesienie do Opolskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej, uchw. nr 1008;

- lek. wet. Bartosz Kin - dyplom nr 78398 z dnia 
7.02.2017 r. UP we Wroc³awiu, numer prawa wy-
konywania zawodu 86246, przeniesienie na teren 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Pó³nocnej, uchw. nr 1009;

- lek. wet. Klaudia Gutowska-Siatka dyplom nr 5602 
z dnia 26.02.2003 r. Akademii Rolniczej we Wro-
c³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 85696 
skreślenie z powodu zrzeczenia siê prawa wykony-
wania zawodu, uchw. Nr 1010;

- lek. wet. S³awomir Sobolewski - dyplom nr 4944 
z dnia 27.05.1996 r. Akademii Rolniczej we Wro-
c³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 85025, 
skreślenie z powodu śmierci i umorzenie zaleg³ych 
sk³adek cz³onkowskich, uchw. Nr 1011.

• Rada przyjê³a informacje:
- lek. wet. W³adys³aw Jackowski - przejście na eme-

ryturê od dnia 1.03.2019 r.
- lek. wet. Anna Wojtanowska - przejście na emery-

turê od dnia 1.04.2019 r.
• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu zmian do 

ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, skreśleñ 
z ewidencji oraz wpisów nowych zak³adów na pod-
stawie wniosków z³o¿onych przez komisje kontrolne 
(po przeprowadzonych kontrolach), oraz przyjê³a in-
formacje o zawieszeniu i wznowieniu dzia³alności zlz 
oraz sprawozdania z kontroli okresowych i kontroli 
interwencyjnych:
a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny Centrum Diagnostyki 

Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii 
Biomedycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, kier. lek. wet. Karolina Owsiñska, 50-
366 Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 47, nr ewidencji 
16/01/71/VII/2017/749 Rej. ZLZ - zmiana na-
zwiska kierownika, uchw. Nr 1012;

- Przychodnia Weterynaryjna ZWIERZYNIEC Ośro-
dek Diagnostyki i Leczenia Zwierz¹t Egzotycznych 
El¿bieta Piasecka, kier. lek. wet. Tomasz Piasecki, 
54-130 Wroc³aw, ul. Bulwar Ikara 31b, nr ewiden-
cji 16/02/57/VI/2013/642 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 1013;

- Gabinet Weterynaryjny Marek Pop³awski, 55-095 
Mirków, £osice 14C, nr ewidencji 16/01/654/
IV/2005/306 Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. 
Nr 1014;

- Gabinet Weterynaryjny „CA£ODOBOWE POGO-
TOWIE WETERYNARYJNE 4 £APY” Adam Pe-
tryka, kier. lek. wet. Dorota Pussak-Petryka, 58-
506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 69/1C, nr ewidencji 
16/01/420/V/2010/552 Rej. ZLZ - zmiana na-
zwy zlz i personelu, uchw. Nr 1015;

- Przychodnia Weterynaryjna CZTERY £APY I TY 
Sp. z o.o., kier. lek. wet. Agnieszka Janeczek, 52-
200 Wysoka, ul. Chabrowa 95B/C, nr ewidencyj-
ny 16/02/916/IV/2006/413 Rej. ZLZ - zmiana 
podmiotu i nazwy zlz, uchw. Nr 1016;

- Gabinet Weterynaryjny ARCHIVET lek. wet. Marcin 
Gawe³, 53-519 Wroc³aw, ul. Zaporoska 27A, nr 
ewidencyjny 16/01/1113/V/2012/596 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 1017;

- Przychodnia Weterynaryjna „SAN-WET” s.c. lek. 
wet. Aleksandra Wyrost-Dudziak, lek. wet. Anna 
Wojtanowska, kier. lek. wet. Anna Wojtanowska, 
54-207 Wroc³aw, ul. Na Ostatnim Groszu 54-56, 
nr ewidencyjny 16/02/435/IV/2005/101 Rej. 
ZLZ - zmiana podmiotu, zmiana nazwy zlz, kierow-
nika i personelu, uchw. Nr 1018;;

- Gabinet Weterynaryjny s.c. lek. wet. S³awomir 
Sobolewski, Andrzej Zawadzki, kier. lek. wet. Pa-
we³ Malinowski, 58-535 Mi³ków, Mi³ków 15, nr 
ewidencyjny 16/01/492/IV/2005/147 Rej. ZLZ 
- zmiana podmiotu, nazwy i struktury podmiotu 
prowadz¹cego zlz, uchw. Nr 1019;

b) skreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jakub Zimo-
l¹g, 51-504 Wroc³aw, ul. Marca Polo 9G, nr 
16/01/1027/VI/2016/726 Rej. ZLZ - zmiana 
kategorii ZLZ, uchw. nr 1020;

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. S³awomir Sobo-
lewski, 58-506 Jelenia Góra, ul. Zamenhofa 5, 
nr ewidencji 16/01/491/IV/2005/146 Rej. ZLZ 
- zakoñczenie dzia³alności ZLZ, uchw. nr 1021;

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

- Przychodnia Weterynaryjna Jakub Zimol¹g, 51-
504 Wroc³aw, ul. Marca Polo 9G, nr ewidencji 
16/02/1022/VII/2019/785 Rej. ZLZ - uchw. nr 
1022;

- Przychodnia Weterynaryjna „VillVet” lek. wet. 
Katarzyna Dynus-Maszczyk, 55-330 Wilkszyn, 
ul. Leśna 21/7, nr ewidencyjny 16/02/1023/
VII/2019/786 Rej. ZLZ - uchw. nr 1023;

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna Jakub Zimol¹g, 51-
504 Wroc³aw, ul. Marca Polo 9G, nr ewidencji 
16/02/1022/VII/2019/785 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 28.03.2019 r. - kontrolê przeprowadzi 
Jerzy Borowiec; 

- Przychodnia Weterynaryjna „VillVet” lek. wet. 
Katarzyna Dynus-Maszczyk, 55-330 Wilkszyn, 
ul. Leśna 21/7, nr ewidencyjny 16/02/1023/
VII/2019/786 Rej. ZLZ - wpis z dniem 
10.04.2019 r. - kontrolê przeprowadz¹ Wojciech 
Hildebrand i Robert Gruszka;

e) informacja o uchybieniach stwierdzonych podczas 
kontroli:

- Gabinet Weterynaryjny „JERRY HORSE VET” dr 
n.wet. Hieronim Borowicz, 55-220 Mi³ocice, ul. Po-
lna 15, nr ewidencyjny 16/01/665/VII/2018/771 
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Rej. ZLZ - kontrola z dnia 12.01.2019 r., stwier-
dzono uchybienia - referowa³ Prezes Wojciech Hil-
debrand, podjêto uchwa³ê - 21.02.2019 r. Dr Hie-
ronim Borowicz przes³a³ skan umowy (uchybienia 
zosta³y usuniête w wyznaczonym terminie);

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

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Przemys³aw Ró¿yc-
ki, 50-554 Wroc³aw, ul. Borowska 180, nr ewiden-
cyjny 16/01/1083/IV/2006/447 Rej. ZLZ - pismo 
DWLW w sprawie zlz Przemys³awa Ró¿yckiego, we-
zwanie przez Prezesa do usuniêcia uchybieñ zosta³o 
bez odpowiedzi; o uchybieniach poinformowano 
nadzór farmaceutyczny i hurtownie leków wetery-
naryjnych. Rada postanowi³a wyznaczyæ 30-dniowy 
termin na usuniêcie uchybieñ polegaj¹cych na tym, 
¿e brak jest siedziby gabinetu weterynaryjnego spe³-
niaj¹cego wymogi, uchw. nr 1024.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru 
osób uprawnionych do wydawania paszportów dla 
zwierz¹t towarzysz¹cych oraz skreśleñ z ww. rejestru:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Ewa Fink - Gabinet Weterynaryjny Ener-

gVet TOMI Dariusz £uczak, kier. lek. wet. Justy-
na Ma³kowska-Niedzielska, 53-330 Wroc³aw, ul. 
Energetyczna 14, nr wpisu 0756/16/2019, uchw. 
Nr 1025;

- lek. wet. Joanna Wy¿gowska - Przychodnia We-
terynaryjna FENIKS Ewa Okrêglicka-Langner, 
55-100 Trzebnica, ul. Kolejowa 1B, nr wpisu 
0757/16/2019, uchw. Nr 1026;

- lek. wet. Bogna Szumiela - Przychodnia Wete-
rynaryjna Centrum Hematologii i Diagnostyki 
Weterynaryjnej dr n.wet. Zbigniew £ukaszewski, 
50-503 Wroc³aw, ul. Paczkowska 26, nr wpisu 
0758/16/2019, uchw. Nr 1027;

- lek. wet. Agnieszka Dworkowska - Przychodnia 
Weterynaryjna WROC£AWSKA lek. wet. Magda-
lena Czechowska, dr n.wet. Jolanta Bujok s.c., 
kier. lek. wet. Czechowska Magdalena, 55-040 
Bielany Wroc³awskie, ul. Wroc³awska 7, nr wpisu 
0759/16/2019, uchw. Nr 1028;

- lek. wet. Hanna Perzyñska - Gabinet Weterynaryjny 
„CENTRUM WETERYNARYJNE 4 £APY” lek. wet. 
Adam Petryka, kier. lek. wet. Dorota Pussak-Petry-
ka, 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 69/1C, nr 
wpisu 0760/16/2019, uchw. Nr 1029;

- lek. wet. Olga Borecka - Gabinet Weterynaryjny 
„CENTRUM WETERYNARYJNE 4 £APY” lek. wet. 
Adam Petryka, kier. lek. wet. Dorota Pussak-Pe-
tryka, 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 69/1C, 
nr wpisu 0761/16/2019, uchw. nr 1030;

b) zmiana w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Agnieszka Janeczek - by³o: Przychodnia 

Weterynaryjna CZTERY £APY I TY Sp. z o.o., 
52-200 Wysoka, ul. Chabrowa 95B/C, nr wpi-
su 0308/16/2007 - zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 
1031;

- lek. wet. Katarzyny Dynus-Maszczyk - by³o: Przy-
chodnia Weterynaryjna „Arkadia” lek. wet. Szymon 

Zimniak, 54-608 Wroc³aw, ul. Tyrmanda 23, nr 
wpisu 0459/16/2012 - zmiana miejsca wykony-
wania zawodu, uchw. Nr 1032;

- lek. wet. Jakub Zimol¹g - by³o: Gabinet Weteryna-
ryjny lek. wet. Jakub Zimol¹g, 51-504 Wroc³aw, ul. 
Marca Polo 9G, nr wpisu 0646/16/2016 - zmiana 
kategorii zlz, uchw. Nr 1033;

- lek. wet. Aleksandra Wyrost-Dudziak - by³o: Przy-
chodnia Weterynaryjna „SAN-WET” s.c. lek. wet. 
Aleksandra Wyrost-Dudziak, lek. wet. Anna Wojta-
nowska, 54-207 Wroc³aw, ul. Na Ostatnim Groszu 
54-56, nr wpisu 0029/16/2004 - zmiana nazwy 
zlz, uchw. Nr 1034; 

c) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. S³awomir Sobolewski - Gabinet We-

terynaryjny lek. wet. S³awomir Sobolewski, 58-
506 Jelenia Góra, ul. Zamenhofa 5, nr wpisu 
0068/16/2004, uchw. Nr 1035.

• Nastêpnie rozpatrzono wnioski skierowane do Rady:
- wniosek lek. wet. o obni¿enie wysokości sk³adki 

cz³onkowskiej z powodu trudnej sytuacji finansowej 
- od 1.03.2019 r., uchw. nr 1036;

- wniosek lek. wet. o obni¿enie wysokości sk³adki 
cz³onkowskiej z powodu trudnej sytuacji finansowej 
- Cz³onkowie Rady postanowili wyst¹piæ do pani 
doktor z prośb¹ o uzupe³nienie wniosku;

- wniosek lek. wet. o umorzenie zaleg³ych i zawie-
szenie bie¿¹cych sk³adek cz³onkowskich (odpowiedź 
na wezwanie do zap³aty zaleg³ych sk³adek - zale-
g³ośæ 623,20z³, wszczêto procedurê egzekucyjn¹, 
koniecznośæ wszczêcia procedury administracyjnej 
utraty PWZ, lekarz prowadzi zlz) - Rada postanowi³a 
wyst¹piæ do pana doktora z prośb¹ o dok³adniej-
sze przedstawienie swojej sytuacji materialnej i do-
starczenie dokumentów potwierdzaj¹cych opisan¹ 
sytuacjê - pismo przygotuje Komisja Finansowo-
-Gospodarcza;

- wniosek organizatorów o dofinansowanie Konfe-
rencji etologicznej „Mechanizmy zachowañ zwierz¹t 
oraz mo¿liwości ich modelowania”, która odbêdzie 
siê 25.05.2019 r. we Wroc³awiu - po dyskusji Rada 
postanowi³a zwróciæ siê do wnioskodawcy z prośb¹ 
o wyjaśnienie zestawienia kosztów zawartych we 
wniosku oraz o ponowne z³o¿enie wniosku z uza-
sadnieniem wydatków na konferencjê;

- wniosek organizatorów - wspó³organizatorem jest 
DIL-Wet. - o dofinansowanie XXII Miêdzynaro-
dowej Konferencji Naukowej pt. „Okres miêdzy-
ci¹¿owy u byd³a - trzy najwa¿niejsze miesi¹ce”, 
która odbêdzie siê w Polanicy Zdroju w dniach 
13-14.06.2019 r. - Rada postanowi³a zaprosiæ 
wnioskodawcê na posiedzenie Prezydium w celu 
omówienia sposobu dofinansowania konferencji;

- wniosek Soni Lachowskiej i Micha³a P³óciennika 
(Starości VI Roku Wydzia³u Medycyny Weterynaryj-
nej) o ufundowanie nagród dla dwóch najlepszych 
absolwentów Wydzia³u Medycyny Weterynaryj-
nej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu 
w 2019r. - przyznano nagrody pieniê¿ne w wyso-
kości po 1000z³. - uchw. nr 1037;
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- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
o przyznanie zapomóg finansowych lekarzom we-
terynarii wg wykazu - Rada zatwierdzi³a wniosek 
- uchw. nr 1038;

- Rada podjê³a 12 uchwa³ od nr 1039 do nr 1050 
w sprawie umorzenia zaleg³ych sk³adek cz³onkow-
skich na rzecz Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej na podstawie wniosku Skarbnika DIL-Wet.;

- Rada podjê³a 6 uchwa³ od nr 1051 do nr 1056 
w sprawie ustalenia wysokości nale¿ności z tytu³u 
zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich na rzecz Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie 
wys³anych upomnieñ w celu sporz¹dzenia Tytu³ów 
Wykonawczych;

- Rada podjê³a 7 uchwa³ od nr 1057 do nr 1063 
w sprawie umorzenia postêpowañ zmierzaj¹cych 
do podjêcia uchwa³ o utracie prawa wykonywania 
zawodu przez lekarzy weterynarii, którzy nie uisz-
czaj¹ sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 
1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ wszczêcia);

- Rada podjê³a 3 uchwa³y od nr 1064 do nr 1066 
w sprawie mo¿liwości zapoznania siê z materia-
³em zgromadzonym w ramach wszczêtych w dniu 
21.02.2019 r. postêpowañ zmierzaj¹cych do pod-
jêcia uchwa³ o utracie prawa wykonywania zawo-
du przez lekarzy weterynarii, którzy nie uiszczaj¹ 
sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok 
(zaleg³ośæ na dzieñ wszczêcia);

- Rada podjê³a 6 uchwa³ od nr 1067 do nr 1072 
w sprawie wszczêcia postêpowañ zmierzaj¹cych 
do podjêcia uchwa³ o utracie prawa wykonywania 
zawodu przez lekarzy weterynarii, którzy nie uisz-
czaj¹ sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 
1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ wszczêcia).

• Sprawy do Radcy Prawnego:
- Prośba lekarza weterynarii o wyra¿enie stanowi-

ska Rady DIL-Wet. w sprawie mo¿liwości zakupu 
przez lekarzy weterynarii us³ugi „marketingu szep-
tanego” prowadzonego przez internet - odpowiedź 
przygotowana przez Roberta Karczmarczyka we 
wspó³pracy z dr Ann¹ Zalesiñsk¹ mówi¹ca o tym, 
¿e „marketing szeptany zmierza do promowania 
wizerunku lub marki, co czyni go niedopuszczaln¹ 
form¹ reklamy” zostanie wys³ana do wnioskodawcy 
i jednocześnie w tej sprawie bêdzie przygotowane 
stanowisko na Zjazd DIL-Wet.;

- Rada zapozna³a siê z pismem z Kliniki Wet. Dariusza 
Niedzielskiego do Prezesa Wojciecha Hildebranda 
w sprawie mo¿liwości opublikowania w Biuletynie 
DIL-Wet. informacji o nowoczesnym sprzêcie (mata 
tensometryczna) wykorzystywanym w ramach dzia-
³alności zlz - Rada stwierdzi³a, ¿e nie ma przeciw-
skazañ do poinformowania o tym fakcie lekarzy 
weterynarii i jednocześnie postanowi³a zwróciæ siê 
do dr. Dariusza Niedzielskiego o przygotowanie opi-
su tej techniki badania do publikacji w Biuletynie.

• Informacje o dzia³alności Prezesa i Prezydium z³o¿y³ 
Prezes - dr Wojciech Hildebrand.
- Informacja o spotkaniu w siedzibie DIL-Wet. w celu 

podjêciu wspó³pracy przedstawicieli Samorz¹dów 

Zawodów Zaufania Publicznego Dolnego Śl¹ska 
i o organizowanej 5.04.2019 r. w Warszawie kon-
ferencji z udzia³em wojewódzkich forum zawodów 
zaufania publicznego.

- Uruchomienie nowej strony internetowej DIL-Wet. 
- prezentacja strony.

- Za³o¿one zosta³y s³u¿bowe skrzynki mailowe dla 
cz³onków Organów, które bêd¹ obowi¹zywa³y w ko-
respondencji z biurem od dnia 3 kwietnia.

- Przygotowania do Zjazdu Sprawozdawczego (mo¿-
liwe, ¿e bêdzie to zjazd sprawozdawczo-wyborczy, 
jeśli bêdzie koniecznośæ wyboru uzupe³niaj¹cego 
dwóch Zastêpców Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej i cz³onka Komisji Rewizyjnej), wyzna-
czenie osób do Komitetu Organizacyjnego oraz do 
Organów Zjazdu:
- zatwierdzono projekt sprawozdania Komisji Rewi-
zyjnej,

- zatwierdzono projekt sprawozdania finansowego,
- zatwierdzono projekt preliminarza bud¿etowego,
- przyjêto rezygnacjê lek. wet. Ma³gorzaty Bystroñ 
z cz³onka Komisji Rewizyjnej, 

- dotychczas nie z³o¿y³y sprawozdañ komisje: ds. 
Wspó³pracy Zewnêtrznej (przewodnicz¹cy Jerzy 
Kirstein) i Komisja ds. Integracji (przewodnicz¹cy 
Dariusz Jackowski),

- propozycja Stanowiska przygotowanego przez 
KRL-W w sprawie sytuacji IW do podjêcia przez 
Zjazd,

- ew. uchwa³a o zmianie nazwy i numeru Zjazdu (jeśli 
konieczne bêd¹ wybory uzupe³niaj¹ce) zostanie 
podjêta na nastêpnym posiedzeniu Rady.

- Przygotowania do obchodów 100-lecia S³u¿by We-
terynaryjnej (13.09.2019 r.), spotkanie z Komite-
tem Organizacyjnym - referowa³ Prezes Wojciech 
Hildebrand i Jan Dorobek. 

- Prośba Polskiej Akademii Zoopsychologii i Ani-
maloterapii w Bieczy o objêcie patronatem przez 
DIL-Wet. kursu doszkalaj¹cego w Krakowie, prośba 
o opublikowanie informacji o szkoleniu na stronie 
internetowej Izby. Rada odrzuci³a wniosek, z suge-
sti¹ zwrócenia siê z prośb¹ o patronat do Uczelni 
w Krakowie.

- Prośba firmy Royal Canin Polska Sp. z o.o. o objê-
cie honorowym patronatem inicjatywy skierowanej 
do studentów Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej 
„Sobota dla Kota” we Wroc³awiu i w Krakowie - 
Rada odrzuci³a wniosek.

• Sprawy ró¿ne:
- pismo Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-

naryjnej w sprawie obowi¹zku dokonywania wpisów 
i odpowiadania na wnioski w ramach Mechanizmu 
ostrzegania IMI przez izby okrêgowe, szkolenie 
przeprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego - do pracy w nowym systemie 
elektronicznym zosta³y wyznaczone: Joanna Kwie-
ciñska i Danuta Wojewódzka (na³o¿ono dodatkowe 
obowi¹zki),

- skarga w³aściciela zwierzêcia na zachowanie le-
karza weterynarii - przekazano do Komisji Etyki 
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- referowa³ Jerzy Borowiec. W toku postêpowania 
wyjaśniaj¹cego Komisja Etyki nie stwierdzi³a nie-
prawid³owości w postêpowaniu diagnostycznym 
i leczniczym lekarza weterynarii, na którego wp³y-
nê³a skarga. Odpowiedź w tej sprawie przygotuje 
Jerzy Borowiec i mec. dr Anna Zalesiñska.

- Oferta sieci PLAY w zwi¹zku z zakoñczeniem wa¿-
ności umowy na telefony komórkowe - referowa³ 
dr Robert Karczmarczyk. Rada przychyli³a siê do 
zaproponowanej umowy.

- Zawiadomienie Rzecznika o skierowaniu do S¹du 
DIL-Wet. Wniosku o ukaranie lekarza weterynarii.

- Wniosek o udostêpnienie danych ze zbioru danych 
osobowych przys³any przez Komendê Miejsk¹ Policji 
w Jeleniej Górze dot. uprawnieñ do wydawania pasz-
portów oraz ich sprzeda¿y przez lekarza weterynarii 
- przekazano do IOD, dane zosta³y udostêpnione.

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 25.04.2019 r. o godz. 17:00. Posie-
dzenie Prezydium odbêdzie siê w dniu 18.04.2019 r. 
o godz. 17:00.

• Szczegó³owy zapis przebiegu posiedzenia Rady na 
nośniku cyfrowym dostêpny do ods³uchania w biurze 
Izby. Sporz¹dzi³a:

Teresa Rogowska

DOLNOŚL¥SKIE FORUM 
SAMORZ¥DÓW ZAWODÓW ZAUFANIA 

PUBLICZNEGO
Od kilku lat samorz¹dy medycznych zawodów za-

ufania publicznego w naszym województwie bardziej, 
lub mniej świadomie odczuwa³y potrzebê zbli¿enia 
siê i podjêcia wspó³pracy. Pocz¹tkowo by³y to zapro-
szenia na zjazdy poszczególnych izb, później na oko-
licznościowe uroczystości wa¿ne dla zawodu, zaczê³a 
siê wymiana pogl¹dów na dzia³alnośæ samorz¹dow¹, 
raz nawet uda³o siê zorganizowaæ w by³ej siedzibie 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarskiej wspóln¹ konferencjê 
o problemach ka¿dego z naszych zawodów. Wydawa-
³o siê, ¿e kolejnym krokiem powinno byæ zacieśnienie 
i sformalizowanie tej wspó³pracy, ale przez kilka lat nie 
by³o na to pomys³u. Tak¹ inicjatywê podj¹³ w ubieg³ym 
roku Prezes dr Wojciech Hildebrand i spotka³a siê ona 
z poparciem prezesów i przewodnicz¹cych wszystkich 
dolnośl¹skich samorz¹dów medycznych. Po wielu ro-
boczych spotkaniach prezesów izb ustalono, ¿e bêdzie 
to forum samorz¹dowe i opracowana zosta³a deklaracja 
za³o¿ycielska. Nastêpnym etapem by³o zatwierdzenie 
deklaracji i wyra¿enie przez rady lub zjazdy izb zgody 
na przyst¹pienie do Forum. Wszystkie izby wyrazi³y 
swoj¹ wolê i zgodê. Wreszcie nast¹pi³o to wa¿ne, d³ugo 
oczekiwane wydarzenie.

W czwartek 25 kwietnia 2019r. w Domu Leka-
rza - siedzibie Dolnośl¹skiej Izby Lekarskiej we Wro-
c³awiu przy ul. Kazimierza Wielkiego przedstawiciele 
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samorz¹dów reprezentuj¹cych medyczne zawody 
zaufania publicznego Dolnego Ślaska, a mianowicie: 
Anna Szafran - Przewodnicz¹ca Rady Dolnośl¹skiej 
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych we Wroc³a-
wiu, El¿bieta S³ojewska-Poznañska - Przewodnicz¹-
ca Rady Dolnośl¹skiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek 
i Po³o¿nych w Jeleniej Górze, Maria Pa³eczka - Prze-
wodnicz¹ca Rady Dolnośl¹skiej Okrêgowej Izby Pielê-
gniarek i Po³o¿nych w Wa³brzychu, Pawe³ £ukasiñski 
- Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby Aptekarskiej, Pawe³ 
Wróblewski - Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarskiej 
i Wojciech Hildebrand - Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, podpisali deklaracjê za³o-
¿ycielsk¹ Dolnośl¹skiego Forum Zawodów Zaufania 
Publicznego. DFSZZP ma charakter otwarty, a jego 
sk³ad mo¿e byæ poszerzany o inne samorz¹dy, które 
zechc¹ do niego przyst¹piæ. G³ównymi celami Forum 
jest inicjowanie i wyra¿anie opinii wobec dzia³añ or-
ganów w³adz oraz wystêpowanie w obronie interesów 
grupowych cz³onków Forum, wyra¿anie opinii wobec 
rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych dzia³ania samorz¹-
dów zawodowych, tworzenie w³aściwych warunków 
do wykonywania ustawowych zadañ przez cz³onków 
samorz¹dów, integracja środowisk zawodowych oraz 
wymiana doświadczeñ dotycz¹cych dzia³alności za-
wodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji cz³onków 
naszych samorz¹dów.

Przewodnictwo w Forum jest kadencyjne, pó³rocz-
ne, a na pierwsz¹ Prezydencjê wybrano Prezesa Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - dr. Woj-
ciecha Hildebranda - w uznaniu Jego wiod¹cej roli 
w utworzeniu Forum.

 (J.D.)
* * *

UCHWA£A Nr 977/2019/VII
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-

-Weterynaryjnej we Wroc³awiu 
z dnia 21 lutego 2018r.

w sprawie przyst¹pienia Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu do Dolno-
śl¹skiego Forum Samorz¹dów Zawodów Zaufania 

Publicznego
Dzia³aj¹c na podstawie art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 21 
grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1479 
ze zm.), uchwala siê, co nastêpuje:

§1
Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu wyra¿a zgodê na przyst¹pienie Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu do 
Dolnośl¹skiego Forum Samorz¹dów Zawodów Zaufa-
nia Publicznego.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

(- )
Podpisy cz³onków Rady

* * *
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DEKLARACJA ZA£O¯YCIELSKA DOL-
NOŚL¥SKIEGO FORUM SAMORZ¥DÓW 
ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Wroc³aw, dn. 25 kwietnia 2019r.

1. Dolnośl¹skie Forum Samorz¹dów Zawodów Zaufa-
nia Publicznego, zwane dalej Forum, zrzesza samo-
rz¹dy zawodów zaufania publicznego z Dolnego 
Śl¹ska i utworzone jest w oparciu o art. 17 Konsty-
tucji RP.

2. Forum jest otwarte dla innych samorz¹dów zawo-
dów zaufania publicznego, które mog¹ przyst¹piæ do 
niego w terminie późniejszym, a których przedsta-
wiciele nie z³o¿yli swoich podpisów pod Deklaracj¹ 
Za³o¿ycielsk¹.

3. Celem dzia³ania Forum jest:
a. inicjowanie i uczestniczenie w dzia³aniach maj¹-

cych na celu szerzenie i umacnianie idei samo-
rz¹dności zawodowej,

b. wyra¿anie opinii wobec dzia³añ organów w³adz 
administracji pañstwowej oraz samorz¹dowej do-
tycz¹cych dzia³ania samorz¹dów zawodowych,

c. przedk³adanie rozwi¹zañ systemowych dotycz¹-
cych zawodów zrzeszonych w Forum,

d. wystêpowanie w obronie interesów grupowych 
cz³onków Forum,

e. integracja środowisk zawodowych,
f. wymiana doświadczeñ dotycz¹cych dzia³alności 

zawodowej i samorz¹dowej,
g. wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z uchwa³ 

Forum oraz przepisów prawa.
4. Reprezentantem ka¿dego samorz¹du zrzeszone-

go w Forum jest kieruj¹cy jego prac¹ oraz jeden, 
delegowany przez dany samorz¹d, cz³onek Rady 
poszczególnych Izb aktualnej kadencji.

5. Kierowanie Forum jest kadencyjne i odbywa siê na 
zasadzie prezydencji trwaj¹cej 6 nastêpuj¹cych po 
sobie miesiêcy. Kolejnośæ prezydencji jest ustalana 
na podstawie zgodnego porozumienia wszystkich 
cz³onków Forum.

6. Przewodnicz¹cym Forum jest ka¿dorazowo osoba 
reprezentuj¹ca dany samorz¹d zawodu zaufania 
publicznego, który sprawuje w danym czasie pre-
zydencjê.

7. Przy podejmowaniu uchwa³ (stanowisk, apeli) przez 
Forum obowi¹zuje zasada konsensusu. Sprzeciw 
wyra¿ony przez jeden samorz¹d wy³¹cza mo¿liwośæ 
podjêcia uchwa³y (stanowiska, apelu). W sprawach 
systemowych konieczne jest uprzednie uzyskanie 
stanowiska Rad poszczególnych samorz¹dów.

8. Posiedzenia Forum odbywaj¹ siê:
a. jako posiedzenia sta³e, zwo³ywane co najmniej raz 

na kwarta³, w siedzibie Izby pe³ni¹cej Prezydencjê,
b. jako posiedzenia doraźne, zwo³ywane na wniosek 

co najmniej jednego cz³onka Forum.
9. Koszty posiedzeñ Forum pokrywane s¹ przez samo-

rz¹d zawodu zaufania publicznego pe³ni¹cy w danym 
okresie prezydencjê. Pozosta³e wydatki zwi¹zane 
z organizacj¹ innych wydarzeñ (konferencji, spo-
tkañ) po wcześniejszej akceptacji ich wysokości 
przez przedstawicieli samorz¹du pokrywane s¹ przez 
wszystkie samorz¹dy w czêściach równych. Koszty 
delegacji swoich przedstawicieli pokrywa dana Izba. 
Ustalenie innych zasad podzia³u wydatków wymaga 
jednomyślności wszystkich cz³onków Forum.

Przewodnicz¹ca Rady Okrêgowej Izby Pielêgniarek 
i Po³o¿nych w Jeleniej Górze

El¿bieta S³ojewska-Poznañska
Przewodnicz¹ Rady Okrêgowej Izby Pielêgniarek 

i Po³o¿nych w Wa³brzychu
Maria Pa³eczka

Przewodnicz¹ca Rady Dolnośl¹skiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych we Wroc³awiu

Anna Szafran
Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarskiej

Pawe³ Wróblewski
Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby Aptekarskiej

Pawe³ £ukasiñski
Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Wojciech Hildebrand

Informacje
Inspekcji

Weterynaryjnej

PISMO G£ÓWNEGO LEKARZA WET. 
DO WOJEWÓDZKICH LEKARZY WET.

GIWb¿-5010-3/2019(14) Warszawa, 1 marca 2019r. 

Inspekcja Weterynaryjna 
G³ówny Lekarz Weterynarii 
Pawe³ Niemczuk 
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii 
- wszyscy - 
W nawi¹zaniu do ustaleñ z przeprowadzonego przez 

przedstawicieli DG SANTE w Polsce w dniach 4-8 
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lutego 2019r. audytu, który dotyczy³ oceny funkcjo-
nowania kontroli urzêdowych nad produkcj¹ miêsa 
wo³owego, informujê, ¿e zosta³y opracowane wzory 
oświadczeñ lekarza weterynarii dotycz¹ce zwierzê-
cia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźni¹ 
i przedsiêbiorcy sektora spo¿ywczego, który utrzy-
mywa³ zwierzê poddane ubojowi z konieczności poza 
rzeźni¹. Zostan¹ one zamieszczone na stronie interne-
towej G³ównego Inspektoratu Weterynarii. W zwi¹zku 
z konieczności¹ rozpropagowania tych dokumentów 
proszê równie¿ niezw³ocznie zamieściæ za³¹czone do 
pisma wzory formularzy na stronach internetowych 
poszczególnych inspektoratów weterynarii. 

Z powa¿aniem 
G³ówny Lekarz Weterynarii  Pawe³ Niemczuk 

Za³¹czniki: 
1. Oświadczenie lekarza weterynarii dotycz¹ce zwierzêcia 

poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźni¹, 
2. Oświadczenie przedsiêbiorcy sektora spo¿ywczego, który 

utrzymywa³ zwierzê poddane ubojowi z konieczności poza 
rzeźni¹. 

Do wiadomości: 
1. Zwi¹zek „POLSKIE MIÊSO”, ul. Cha³ubiñskiego 8, 

00-613 Warszawa 
2. Stowarzyszenie Rzeźników i Wêdliniarzy RP, ul. Miodowa 

14, 00-246 Warszawa 
3. Unia Producentów i Pracodawców Przemys³u Miêsnego, 

Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, 00-478 Warszawa 
4. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, al. Przyjació³ 1 

lok. 2, 00-565 Warszawa 

–––––––

OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII 
DOTYCZ¥CE ZWIERZÊCIA PODDANEGO 

UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNI¥ 
1. Identyfikacja zwierzêcia 
gatunek:  ................................................................. , 
wiek/data urodzenia:  ............................................... , 
p³eæ:  ....................................................................... , 
numer identyfikacyjny (w przypadku koniowatych numer 
elektronicznego identyfikatora oraz numer UELN):  .......
2. Pochodzenie zwierzêcia 
imiê i nazwisko podmiotu prowadz¹cego przedsiêbiorstwo 
spo¿ywcze, z którego siedziby stada zwierzê pochodzi: 
............................................................................... , 
adres gospodarstwa pochodzenia:  ............................. , 
nr siedziby stada (nie dotyczy w przypadku uboju z koniecz-
ności koniowatego):  ..................................................
3. Rzeźnia, do której zostanie przewiezione zwierzê 
poddane ubojowi z konieczności 
nazwa rzeźni:  .......................................................... , 
weterynaryjny numer identyfikacyjny rzeźni:  ............... , 
adres rzeźni:  .............................................................
4. Inne istotne informacje:  ......................................
5. Oświadczenie 
Ja ni¿ej podpisany oświadczam, ¿e opisane powy¿ej zwierzê 
zosta³o zbadane przed ubojem o godzinie ….......… w dniu 
……….........., temp. cia³a ….…. i zosta³o dopuszczone do 
uboju z konieczności poza rzeźni¹. Na podstawie prowa-
dzonych przez posiadacza zwierzêcia rejestrów i dokumen-
tacji leczenia zwierz¹t nie stwierdzono przeciwwskazañ do 
dokonania uboju tego zwierzêcia. 
Przyczyna skierowania do uboju z konieczności:  ..........
Stosowane leczenie/produkty lecznicze weterynaryjne (na-
zwa, data podania i okres karencji):  ............................

Sporz¹dzono w dniu:  ................................................
w miejscowości: ........................................................
Nr telefonu lekarza kieruj¹cego zwierzê do uboju z koniecz-
ności:  ......................................................................
  ..........................................................
 Czytelny podpis zawieraj¹cy imiê i nazwisko 
 albo piecz¹tka i podpis lekarza weterynarii 

–––––––
OŚWIADCZENIE PRZEDSIÊBIORCY SEKTORA SPO-
¯YWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWA£ ZWIERZÊ POD-
DANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNI¥ 

1. Identyfikacja zwierzêcia 
gatunek:  ................................................................. , 
wiek/data urodzenia:  ............................................... , 
p³eæ:  ....................................................................... , 
numer identyfikacyjny (w przypadku koniowatych numer 
elektronicznego identyfikatora oraz numer UELN):  .......
2. Pochodzenie zwierzêcia 
imiê i nazwisko podmiotu prowadz¹cego przedsiêbiorstwo 
spo¿ywcze, z którego siedziby stada zwierzê pochodzi:
................................................................................
adres gospodarstwa pochodzenia:  ..............................
nr siedziby stada (nie dotyczy w przypadku uboju z koniecz-
ności koniowatego):  ..................................................
3. Inne istotne informacje 
Data i godzina dokonania uboju z konieczności zwierzêcia:
............................................................
4. Informacja o leczeniu zwierzêcia Zwierzê by³o/nie 
by³o1 leczone. 
Stosowane leczenie/produkty lecznicze weterynaryjne2 

Nazwa stosowanego produktu 
leczniczego weterynaryjnego 

Data podania Okres 
karencji 

do: od do

Sporz¹dzono w dniu  ...................................... , 
w miejscowości: ..............................................
  ........................................................................
 Czytelny podpis zawieraj¹cy imiê i nazwisko podmiotu 
 prowadz¹cego przedsiêbiorstwo spo¿ywcze, 
 z którego siedziby stada zwierzê pochodzi
1 Skreśliæ, je¿eli nie dotyczy. 
2 Wype³niæ, je¿eli dotyczy.

Informacje
Krajowej Izby

Lekarsko-
Weterynaryjnej

APEL DO PREMIERA
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, NSZZ „So-

lidarnośæ” Pracowników Weterynarii oraz Stowarzy-
szenie „Medicus Veterinarius” wystosowa³y apel do 
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Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wzmoc-
nienia Inspekcji Weterynaryjnej oraz zapowiedzianej 
przez MRiRW „reformy systemu nadzoru weteryna-
ryjnego”.

* * *
APEL

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,
Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarnośæ” 

Pracowników Weterynarii i Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Wet. Wolnej Praktyki
„Medicus Veterinarius” z dnia 8 marca 2019r.

do Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego

w sprawie koniecznego wzmocnienia fmanso-
wo-kadrowego Inspekcji Weterynaryjnej oraz 

w sprawie zapowiedzianej przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi „reformy systemu nadzoru 

weterynaryjnego”

W dniu 20 lutego 2019 roku odby³o siê posiedzenie 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w poszerzo-
nym sk³adzie poświêcone omówieniu bie¿¹cej sytuacji 
i podjêciu wspólnych dzia³añ w sprawie zapowiedzia-
nej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „reformy 
systemu nadzoru weterynaryjnego” oraz w sprawie 
koniecznego wzmocnienia finansowo-kadrowego In-
spekcji Weterynaryjnej. W posiedzeniu Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej udzia³ wziêli tak¿e przed-
stawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”, 
Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz Sekcji Krajowej NSZZ 
„Solidarnośæ” Pracowników Weterynarii.

W wyniku analizy bie¿¹cej sytuacji my, ni¿ej wymie-
nieni sygnatariusze, z zadowoleniem przyjmuj¹c od lat 
wnioskowany przez środowisko lekarzy weterynarii 
i innych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zamiar 
odzespolenia na poziomie wojewódzkim (pionizacji) 
Inspekcji Weterynaryjnej, zwracamy siê z apelem o:
1. Zagwarantowanie w bud¿ecie Pañstwa środków 

finansowych w wysokości 160 mln z³ na zdecydo-
wane wzmocnienie kadrowo-finansowe Inspekcji 
Weterynaryjnej do poziomu wynagrodzenia w wyso-
kości średniej krajowej dla rozpoczynaj¹cych karierê 
zawodow¹ lekarzy weterynarii z zapewnieniem im 
drogi dalszego awansu finansowego. Podkreślamy, 
¿e nie do zaakceptowania jest fakt, i¿ w powiato-
wych inspektoratach weterynarii zarobki kszta³tuj¹ 
siê na poziomie 2,5-3,0 tys. z³ brutto, a lekarze 
weterynarii odchodz¹ z pracy z przyczyn ekonomicz-
nych oraz ¿e w 50% naborów na istniej¹ce wakaty 
nie wp³ywa ¿adna aplikacja. W rezultacie praktycz-
nie w ka¿dym powiecie wystêpuj¹ braki kadrowe, 
a w niektórych inspektoratach pracuje zaledwie je-
den lekarz weterynarii, co uniemo¿liwia efektywn¹ 
realizacjê zadañ inspekcji. Powoduje to nie tylko 
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa zdrowia publicznego, 
ale jest tak¿e realnym zagro¿eniem dla wycenianego 

na oko³o 30 mld euro eksportu do krajów trzecich 
i handlu wewn¹trzunijnego ¿ywności¹ zwierzêcego 
pochodzenia.

Nale¿y równie¿ zagwarantowaæ Inspekcji Wete-
rynaryjnej odpowiedni¹ do stale wzrastaj¹cej ilo-
ści zadañ liczbê dobrze wynagradzanych etatów. 
Niezwykle istotnym jest tak¿e odpowiedni presti¿ 
Inspekcji i wsparcie ze strony rz¹dz¹cych. Konieczne 
jest docenienie lekarzy weterynarii chc¹cych zwi¹zaæ 
siê z urzêdowym nadzorem weterynaryjnym na wiele 
lat, wype³niaj¹cych na³o¿one na nich zadania sta-
rannie i z poczuciem pewnej misji. To jest podstawa 
sprawnego funkcjonowania ka¿dej inspekcji.

Ponadto zwracamy uwagê, ¿e brak zdecydowanej 
reakcji na sygna³y o z³ej sytuacji kadrowej w Inspekcji 
Weterynaryjnej, bêd¹cej wynikiem zaniedbañ p³a-
cowych, pracownicy tej¿e Inspekcji odbieraj¹ jako 
dzia³ania mog¹ce doprowadziæ do zniszczenia jej 
istniej¹cych sprawnych struktur i skutecznego nad-
zoru nad bezpieczeñstwem ¿ywności pochodzenia 
zwierzêcego.

2. Wzmocnienie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej 
poprzez zmiany przepisów szczegó³owych, które 
umo¿liwi¹ skuteczniejsze egzekwowanie prawa i wy-
ci¹ganie konsekwencji wobec podmiotów nadzoro-
wanych. W pierwszej kolejności powinno nast¹piæ 
uszczelnienie nadzoru weterynaryjnego poprzez 
przywrócenie narzêdzi prawnych umo¿liwiaj¹cych 
jego efektywne wykonywanie, a sukcesywnie odbie-
ranych na przestrzeni lat przez kolejnych ministrów 
rolnictwa, takich jak:
• przywrócenie świadectw zdrowia na ka¿dym etapie 

przemieszczania dla wszystkich zwierz¹t rzeźnych, 
zapewniaj¹c odpowiednie wynagrodzenia za tê 
urzêdow¹ czynnośæ,

• ustanowienie, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 
9 marca 2016r. w sprawie przenośnych chorób 
zwierz¹t oraz zmieniaj¹ce i uchylaj¹ce niektóre akty 
w dziedzinie zdrowia zwierz¹t („Prawo o zdrowiu 
zwierz¹t”), instytucji lekarza weterynarii opiekuj¹-
cego siê stadem. Przypominamy, ¿e w tej kwestii 
rozporz¹dzenie zaczyna obowi¹zywaæ z koñcem 
2019r.,

• wprowadzenie obowi¹zku poświadczania przez le-
karza weterynarii opiekuj¹cego siê danym gospo-
darstwem wiarygodności ³añcucha ¿ywieniowego,

• wprowadzenie, wzorem niektórych pañstw UE 
powszechnego, obowi¹zkowego ubezpieczenia 
zwierz¹t gospodarskich,

• przywrócenie konkursów na stanowiska powiato-
wych lekarzy weterynarii oraz zastêpców i wy³¹cze-
nie ich z grupy wy¿szych urzêdników pañstwowych 
poprzez uchylenie art. 52 pkt 3a ustawy o s³u¿bie 
cywilnej (zwi¹zanego z nawi¹zaniem stosunku 
pracy na podstawie powo³ania) i przywrócenie im 
mo¿liwości zawarcia umów o pracê,

• zmiana systemu podporz¹dkowania Inspekcji 
Weterynaryjnej - zmiana podleg³ości Ministerstwu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podporz¹dkowanie 
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bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów jako 
zmiany niezbêdnej dla sprawnego funkcjonowania 
i niezale¿ności Inspekcji Weterynaryjnej. Aktualnie 
obowi¹zuj¹cy system prawny stwarza ewidentny 
konflikt interesów, gdy¿ Inspekcja Weterynaryjna 
prowadzi dzia³ania kontrolne wobec podmiotów, 
których interesy reprezentuje Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi bêd¹cy jednocześnie bezpośrednim 
zwierzchnikiem G³ównego Lekarza Weterynarii.

3. Odst¹pienie od projektów likwidacji wyznaczania 
urzêdowych lekarzy weterynarii do sprawowania 
nadzoru oraz badania zwierz¹t rzeźnych i miêsa jako 
najbardziej efektywnej i uzasadnionej ekonomicznie 
formy wykorzystania pracy lekarzy weterynarii.

Planowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zmiany, dotycz¹ce sposobu sprawowania 
nadzoru nad badaniem zwierz¹t rzeźnych i miêsa, 
w ¿adnym stopniu nie poprawi¹ z³ej sytuacji, w jakiej 
znalaz³a siê Inspekcja Weterynaryjna.

Wbrew informacjom medialnym pochodz¹cym 
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypo-
minamy, ¿e nadzór nad ubojem zwierz¹t rzeźnych 
sprawuj¹ urzêdowi lekarze weterynarii wyznaczeni 
przez PLW, a nie lekarze weterynarii w ramach pry-
watnej praktyki. Urzêdowi wyznaczeni lekarze wete-
rynarii posiadaj¹ status funkcjonariuszy publicznych, 
s¹ chronieni prawem jako funkcjonariusze publiczni 
i s¹ wynagradzani z bud¿etu pañstwa wg stawek 
określonych stosownym rozporz¹dzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zwi¹zku z powy¿szym 
urzêdowy wyznaczony lekarz weterynarii jest w pe³ni 
niezale¿ny finansowo i merytorycznie od podmiotu 
kontrolowanego (rzeźni) i podlega powiatowemu 
lekarzowi weterynarii. W świetle ostatnich zdarzeñ 
na terenie powiatu Ostrów Mazowiecka wszystkim 
uczestnikom rynku: rolnikom, przetwórcom, leka-
rzom weterynarii oraz administracji pañstwowej 
powinno zale¿eæ na za¿egnaniu kryzysu, a nie jego 
podsycaniu i wprowadzaniu rewolucyjnych zmian 
w dobrze funkcjonuj¹cym od lat systemie. Zwra-
camy uwagê, ¿e aby zast¹piæ jednego wyznaczo-
nego urzêdowego lekarza weterynarii, niezbêdne 
jest przyznanie 1,5 do 2,0 etatów ze wzglêdu na 
obowi¹zuj¹cy przy „etatyzacji” Kodeks Pracy (8-go-
dzinny dzieñ pracy, p³atny urlop wypoczynkowy, 
zwolnienia lekarskie itp.). Wobec powy¿szego 
zapowiadane przez projektodawcê oszczêdności 
środków bud¿etowych s¹ iluzoryczne i oparte na 
nieuzasadnionym porównywaniu wysokości wy-
nagrodzenia urzêdowego lekarza weterynarii do 
wysokości wynagrodzenia pracownika etatowego 
bez uwzglêdnienia ró¿nicy w świadczonym czasie 
pracy i kosztów pośrednich wynikaj¹cych z zatrud-
nienia na etacie (13-ta pensja, sk³adki ZUS, p³atne 
urlopy, zwolnienia lekarskie, nak³ady finansowe na 
stworzenie nowych miejsc pracy itp.). Przypomi-
namy, ¿e Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w uzasadnieniu do projektu Ustawy o Pañstwowej 
Inspekcji Bezpieczeñstwa ̄ ywności w czerwcu 2017 
roku samo stwierdzi³o, ¿e odstêpuje od etatyzacji ze 

wzglêdu na jej koszt. Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oszacowa³o wówczas koszt tej operacji 
na 727 mln z³. Przestrzegamy tak¿e przed skutka-
mi próby zast¹pienia w procesie badania zwierz¹t 
rzeźnych i miêsa urzêdowych lekarzy weterynarii 
pracownikami pomocniczymi o niejasnych kwalifi-
kacjach, gdy¿ w oczywisty sposób obni¿y to jakośæ 
nadzoru, przez co stworzy zagro¿enie dla zdrowia 
publicznego, a tak¿e ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce 
przepisy prawa unijnego i światowego (Porozumie-
nie w Sprawie Stosowania Środków Sanitarnych 
i Fitosanitarnych), dla stabilności eksportu do krajów 
trzecich i handlu wewn¹trzunijnego.
Pragniemy podkreśliæ, ¿e jesteśmy otwarci na dialog 

i wspó³pracê maj¹c¹ na celu stworzenie rzeczywistych 
rozwi¹zañ systemowych korzystnych dla polskiej go-
spodarki zagro¿onej utrat¹ dobrej opinii o naszej ¿yw-
ności na rynkach światowych i rozprzestrzenianiem 
siê afrykañskiego pomoru świñ. Jesteśmy przekonani, 
¿e tylko nasze wspólne dzia³anie mo¿e zakoñczyæ siê 
zapewnieniem skutecznego nadzoru nad bezpieczeñ-
stwem zdrowotnym polskiej ¿ywności oraz dba³ości¹ 
o dobro polskiego rolnika i konsumenta.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê z prośb¹ 
o mo¿liwośæ spotkania z Panem Premierem w wy-
znaczonym przez Pana Premiera terminie celem szcze-
gó³owego przedstawienia rzeczywistej sytuacji Inspek-
cji Weterynaryjnej i wynikaj¹cych z niej zagro¿eñ dla 
gospodarki kraju.
Sygnatariusze:
Jacek £ukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
Lech Rybarczyk

Przewodnicz¹cy Rady Sekcji Krajowej NSZZ 
„Solidarnośæ” Pracowników Weterynarii

Jacek Sośnicki
Przewodnicz¹cy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Wet. Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”

W imieniu Sygnatariuszy 
PREZES

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Jacek £ukaszewicz

Do wiadomości:
Jan Krzysztof Ardanowski 

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jaros³aw Sachajko 

- Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Roln. i Rozwoju Wsi

* * *
ODPOWIEDŹ Z KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nades³a³a odpo-
wiedź na Apel w sprawie koniecznego wzmocnienia 
finansowo-kadrowego Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
w sprawie zapowiedzianej przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi „reformy systemu nadzoru weteryna-
ryjnego”. Minister Micha³ Dworczyk prosi w nim o 
odpowiedź MRiRW oraz prosi o rozwa¿enie spotkania 
z zaintersowanymi.



121Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 2 (114), 2019

SEKRETARZ STANU
SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Michał Dworczyk

BPRM.217.4.5.2019.JG(2)  Warszawa, 13 marca 2019r.

Pan Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Mistrze!
w za³¹czeniu przekazujê, wed³ug kompetencji, skie-

rowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza 
Morawieckiego pismo Prezesa Krajowej Rady Lekar-
sko-Weterynaryjnej z dnia 8 marca 2019r. przesy³aj¹ce 
apel w sprawie koniecznego wzmocnienia fmansowo-
-kadrowego Inspekcji Weterynaryjnej oraz w sprawie 
zapowiedzianej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi „reformy systemu nadzoru weterynaryjnego”.

Uprzejmie proszê o rozwa¿enie spotkania z Zainte-
resowanymi i udzielenie odpowiedzi, z kopi¹ do wia-
domości Prezesa Rady Ministrów.

w zastêpstwie 
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pawe³ Szrot
Sekretarz Stanu

Zastêpca Szefa Kancelarii Rady Ministrów
Do wiadomości:
Pan Jacek £ukaszewicz, Prezes Krajowej Rady Lek.-Wet. 
(z prośb¹ o poinformowanie pozosta³ych Sygnatariuszy apelu)

* * *
ODPOWIEDŹ 

Z MINISTERSTWA ROLNICTWA
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekaza³o 

odpowiedź na Apel Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej, Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarnośæ” 
Pracowników Weterynarii oraz Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus 
Veterinarius” w sprawie koniecznego wzmocnienia 
finansowo-kadrowego Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
planowej reformy systemu nadzoru weterynaryjnego 
skierowany na rêce Prezesa Rady Ministrów.

* * *

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

¯W.ppw.873.23.2019  Warszawa, dnia 2019-05-15

Pan Jacek Lukaszewicz
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej
Szanowny Panie Prezesie!
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2019r.1 

przekazuj¹ce Apel Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej, Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarnośæ” 
1 KILW/012/01/19

Pracowników Weterynarii i Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medi-
cus Veterinarius” w sprawie koniecznego wzmocnienia 
finansowo-kadrowego Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
w sprawie zapowiedzianej przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi „reformy systemu nadzoru weterynaryj-
nego”, skierowany do Prezesa Rady Ministrów, proszê 
przyj¹æ poni¿sze wyjaśnienia.

W kwestii postulatów p³acowych uprzejmie infor-
mujê, ¿e choæ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie 
zosta³ wyposa¿ony w kompetencje do kszta³towania 
wynagrodzeñ w podleg³ych mu inspekcjach, popiera 
i podejmuje wszelkie mo¿liwe inicjatywy zmierzaj¹ce 
do poprawy sytuacji ich pracowników. Wśród ostatnich 
dzia³añ nale¿y wymieniæ wniosek o pilne zwiêkszenie 
zatrudnienia i wynagrodzeñ w Inspekcji Weterynaryjnej, 
zgodnie z wnioskami Wojewodów oraz wniosek o zmia-
nê przeznaczenia czêści rezerwy celowej w kwocie 
39.999.121 z³ na sfinansowanie wynagrodzeñ pracow-
ników Inspekcji Weterynaryjnej (wraz z pochodnymi). 
Dodatkowo, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
trwaj¹ prace nad wprowadzeniem zmian w organizacji 
nadzoru sprawowanego przez Inspekcjê Weterynaryj-
n¹, tak by opiera³ siê on w wiêkszym stopniu o zasoby 
kadrowe tej instytucji oraz mo¿liwe by³o jej elastyczne, 
dostosowane do bie¿¹cych potrzeb, finansowanie.

W odniesieniu do postulatu przywrócenia świadectw 
zdrowia na ka¿dym etapie przemieszczania dla wszyst-
kich zwierz¹t rzeźnych, zapewniaj¹c odpowiednie 
wynagrodzenie za tê czynnośæ urzêdow¹, uprzejmie 
wyjaśniam.

Aktualnie istnieje obowi¹zek zaopatrywania w świa-
dectwa zdrowia przesy³ek świñ przemieszczanych 
w obrocie krajowym, który wynika z rozporz¹dzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 
2018r. w sprawie wprowadzenia programu zwalcza-
nia i monitorowania choroby Aujeszkyego u świñ 
(Dz.U. poz. 513, z późn. zm.).

Świadectwa zdrowia wystawiane s¹ przez urzêdowe-
go lekarza weterynarii na podstawie badania klinicz-
nego świñ przeprowadzonego nie wcześniej ni¿ 24 
godziny przed przemieszczeniem tych świñ. Zgodnie 
z tym rozporz¹dzeniem na obszarze ca³ego kraju obo-
wi¹zuj¹ świadectwa zdrowia przesy³ek świñ przemiesz-
czanych w obrocie krajowym, w które zaopatruje siê 
przesy³ki świñ:

- wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych 
i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy 
i konkursy,

- świñ przeznaczonych do uboju ze stad podejrza-
nych o zaka¿enie i zawieszonych.

Ponadto, w zwi¹zku z sytuacj¹ epizootyczn¹ w odnie-
sieniu do afrykañskiego pomoru świñ (ASF) wprowa-
dzono rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podej-
mowanych w zwi¹zku z wyst¹pieniem afrykañskiego 
pomoru świñ (Dz.U. z 2018r. poz. 290 z późn. zm.), 
na obszarze ca³ego kraju obowi¹zek zaopatrywania 
w świadectwa zdrowia równie¿ przesy³ek świñ prze-
mieszczanych do rzeźni.
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Dodatkowo, zgodnie z przepisami za³¹cznika I sekcja 
IV do rozporz¹dzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. usta-
nawiaj¹cego szczególne przepisy dotycz¹ce organiza-
cji urzêdowych kontroli w odniesieniu do produktów 
pochodzenia zwierzêcego przeznaczonych do spo¿y-
cia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 
206, z późn. zm.), które przewiduj¹ w odniesieniu do 
niektórych gatunków zwierz¹t, tj. świñ, drobiu, zajê-
czaków oraz zwierz¹t dzikich utrzymywanych w warun-
kach fermowych, mo¿liwośæ przeprowadzenia badania 
przedubojowego na terenie gospodarstwa ich pocho-
dzenia, po przeprowadzeniu takiego badania przez 
urzêdowego lekarza weterynarii wystawiane jest przez 
niego odpowiednie świadectwo zdrowia przewidziane 
dla zwierz¹t ¿ywych przewo¿onych z gospodarstwa 
do rzeźni.

W zakresie regulacji dotycz¹cych świadectw zdrowia 
przy przemieszczaniu byd³a obowi¹zuj¹ przepisy art. 13 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierz¹t (Dz.U. z 2018r. poz. 1967), które nak³ada-
j¹ obowi¹zek zaopatrywania przesy³ki przywo¿onych 
zwierz¹t w orygina³ świadectwa zdrowia oraz art. 20 
ust. 1 i 2 ww. ustawy dotycz¹cy obowi¹zku zaopatry-
wania przesy³ki zwierz¹t w orygina³ świadectwa zdrowia 
w przypadku handlu byd³em.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, w tym obowi¹zuj¹ce prze-
pisy unijne, aktualnie nie jest planowane wprowadzanie 
zmian w zakresie funkcjonowania systemu certyfiko-
wania przesy³ek zwierz¹t kierowanych do rzeźni przez 
urzêdowych lekarzy weterynarii.

Jeśli chodzi o instytucjê lekarza weterynarii opiekuj¹-
cego siê stadem, nale¿y wyjaśniæ, ¿e zgodnie z art. 283 
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/429 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przeno-
śnych chorób zwierz¹t oraz zmieniaj¹ce i uchylaj¹ce 
niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierz¹t („Prawo 
o zdrowiu zwierz¹t”), przedmiotowe rozporz¹dzenie 
stosuje siê od dnia 21 kwietnia 2021r. z wyj¹tkiem 
art. 270 ust. 1 i art. 274, które stosuje siê od daty 
jego wejścia w ¿ycie.

W zwi¹zku z powy¿szym, obowi¹zek zapewnienia 
przez podmiot utrzymuj¹cy zwierzêta, przeprowadze-
nia przez lekarza weterynarii kontroli stanu zdrowia 
zwierz¹t obowi¹zywaæ bêdzie z dniem 21 kwietnia 
2021r., a nie jak wskazano w piśmie „z koñcem 
2019r.

Zgodnie z przepisami za³¹cznika II sekcja III do 
rozporz¹dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. usta-
nawiaj¹cego szczególne przepisy dotycz¹ce higieny 
w odniesieniu do ¿ywności pochodzenia zwierzêcego 
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. 
zm.), podmioty prowadz¹ce rzeźnie nie mog¹ przyj-
mowaæ zwierz¹t do rzeźni, je¿eli nie wyst¹pi³y o udzie-
lenie odpowiednich informacji dotycz¹cych ³añcucha 
¿ywnościowego, przechowywanych w rejestrach go-
spodarstwa pochodzenia zgodnie z rozporz¹dzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środ-
ków spo¿ywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, 
str. 1, z późn. zm.) oraz takich informacji nie uzyska-
³y. Ponadto rzeźnie musz¹ otrzymaæ informacje nie 
później ni¿ 24 godziny przed przybyciem zwierz¹t do 
rzeźni. Je¿eli w³aściwy organ udzieli zezwolenia i gdy 
nie nara¿a to na szwank celów tego rozporz¹dzenia, 
informacje dotycz¹ce ³añcucha ¿ywnościowego mog¹ 
zostaæ przekazane później ni¿ 24 godziny przed przy-
byciem do rzeźni zwierz¹t dowolnego gatunku, których 
dotycz¹, lub zostaæ przekazane wraz z tymi zwierzêtami 
do rzeźni. Jednak wszelkie istotne informacje dotycz¹ce 
³añcucha ¿ywnościowego, których znajomośæ mog³aby 
spowodowaæ powa¿ne zak³ócenia dzia³alności rzeźni, 
powinny zostaæ udostêpnione podmiotowi prowadz¹-
cemu rzeźniê wystarczaj¹co wcześnie przed przybyciem 
zwierz¹t do rzeźni, tak aby umo¿liwiæ mu odpowiednie 
zaplanowanie dzia³alności rzeźni. Podmiot prowadz¹cy 
rzeźniê musi dokonaæ oceny odnośnych informacji 
i przekazaæ otrzymane informacje dotycz¹ce ³añcucha 
¿ywnościowego urzêdowemu lekarzowi weterynarii. 
Zwierzêta nie mog¹ zostaæ poddane ubojowi ani pa-
troszeniu bez uprzedniej zgody urzêdowego lekarza 
weterynarii.

W kwestii postulatu dotycz¹cego wprowadzenia 
obowi¹zku poświadczania przez lekarza weterynarii 
opiekuj¹cego siê danym gospodarstwem wiarygodno-
ści ³añcucha ¿ywnościowego wyjaśniam, ¿e materia do-
tycz¹ca ³añcucha ¿ywnościowego zosta³a uregulowana 
w przepisach UE, tj. przede wszystkim w przepisach 
wspomnianych wy¿ej rozporz¹dzeñ - obowi¹zuj¹cych 
wprost we wszystkich pañstwach cz³onkowskich UE 
i nie jest obecnie planowana ich zmiana w odniesie-
niu do kwestii dotycz¹cych wprowadzenia obowi¹zku 
poświadczania przez lekarza weterynarii opiekuj¹cego 
siê danym gospodarstwem wiarygodności ³añcucha 
¿ywnościowego.

Odnośnie propozycji wprowadzenia powszechnego 
ubezpieczenia zwierz¹t gospodarskich nale¿y poinfor-
mowaæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 2005r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospo-
darskich (Dz.U. z 2019r. poz. 477), stosowane s¹ 
z bud¿etu pañstwa dop³aty do sk³adek producentów 
rolnych z tytu³u zawarcia umów ubezpieczenia od wy-
st¹pienia nastêpuj¹cych zdarzeñ losowych:

- dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbó¿, kukury-
dzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw 
gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truska-
wek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin 
str¹czkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu 
nawalnego, gradu, pioruna, obsuniêcia siê ziemi, 
lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania 
lub przymrozków wiosennych,

- dla produkcji zwierzêcej (tj. byd³a, koni, owiec, kóz, 
drobiu lub świñ) od: huraganu, powodzi, deszczu 
nawalnego, gradu, pioruna, obsuniêcia siê ziemi, 
lawiny, uboju z konieczności.

Zgodnie z ww. ustaw¹ dop³aty z bud¿etu pañstwa 
do sk³adek ubezpieczenia przys³uguj¹ producentom 
rolnym w wysokości do 65% sk³adki. Z przepisów 
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ustawy wynika obowi¹zek zawarcia umowy ubezpie-
czenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych 
przez rolnika, który uzyska³ p³atności bezpośrednie do 
gruntów rolnych, tj. upraw zbó¿, kukurydzy, rzepaku, 
rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew 
i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, bu-
raków cukrowych lub roślin str¹czkowych, od zasiewu 
lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wyst¹pienia 
szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszê, 
ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków 
wiosennych.

W zwi¹zku z powy¿szym, funkcjonuj¹cy w Polsce 
system ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospo-
darskich mo¿na traktowaæ jako system powszechny, 
gdy¿ ka¿dy producent rolny mo¿e skorzystaæ z dop³a-
ty do sk³adki ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz¹t 
gospodarskich.

Niezale¿nie od powy¿szego, nale¿y poinformowaæ, 
¿e w ramach konkursu GOSPOSTRATEG Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisa³o z Narodowym Cen-
trum Badañ i Rozwoju umowê na realizacjê projektu 
pt.: Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym za-
rz¹dzaniu ryzy Idem w rolnictwie zorientowanym na 
zrównowa¿enie, wdra¿anie innowacji i technologii 
oraz przeciwdzia³anie zmianom klimatu. G³ównym 
celem projektu jest zaproponowanie rozwi¹zañ zwiêk-
szaj¹cych efektywnośæ i racjonalnośæ wydatkowania 
środków bud¿etowych w oferowane ju¿ obecnie pol-
skim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie 
ich listy, które po pilota¿u w praktyce bêd¹ mog³y sta-
nowiæ podstawê do dokonania nowelizacji istniej¹cych 
regulacji prawno-administracyjnych oraz wdro¿enia 
nowych norm z tego zakresu.

Dziêki temu dzia³aniu mo¿na bêdzie zracjonalizowaæ 
równie¿ wydatki ponoszone przez pañstwo na pomoc 
ad hoc w razie wyst¹pienia katastrof naturalnych (m.in. 
kredyty klêskowe, dotacje na odtwarzanie produkcji 
rolniczej).

Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe stan¹ 
siê sk³adnikiem szerszej konstrukcji systemu holistycz-
nego zarz¹dzania ryzykiem w polskim rolnictwie. To 
drugi g³ówny cel tego projektu. Holistyczna koncepcja 
zarz¹dzania ryzykiem w rolnictwie, wg OECD to taka, 
która ujmuje mo¿liwie wszystkie ryzyka, ich relacje 
i wzajemne interakcje, przep³ywy informacji miêdzy 
interesariuszami oraz ró¿ne formy partnerstwa publicz-
no-prywatnego.

Powy¿sze cele osi¹gnie siê w trzyletnim okresie, re-
alizuj¹c w nim trzy zadania, których wspóln¹ czêści¹ 
bêdzie proces stopniowego dochodzenia do nadaj¹-
cego siê do praktycznego wdro¿enia zestawu piêciu 
produktów ubezpieczeniowych. Bêdzie on sk³ada³ siê 
z aktualizacji bie¿¹cej oferty, instrumentów stabilizowa-
nia przychodów, ubezpieczania nadwy¿ek i dochodów, 
kontraktów indeksowych oraz alternatywnych schema-
tów subsydiowania krajowych ubezpieczeñ rolnych.

W ramach projektu konstruowany bêdzie równie¿ 
po¿¹dany system holistycznego zarz¹dzania ryzykiem, 
który bêdzie jednak rozszerzony w stosunku do ujêcia 
stosowanego przez OECD. Polegaæ to bêdzie g³ów-

nie na wkomponowaniu ryzyka wewn¹trzrolniczego 
w zarz¹dzanie, tradycyjne i zrównowa¿one, ryzykiem 
ca³ych ³añcuchów ¿ywnościowych. Nowości¹ w kon-
struowaniu powy¿szego systemu bêdzie bilansowanie 
i modelowanie ryzyka na poziomie rodzin rolniczych, 
a nie tylko w sferze dzia³alności gospodarczej. Trzecim 
rodzajem modyfikacji koncepcji OECD bêdzie zinte-
growanie ubezpieczeñ z instrumentami finansowymi 
rynków transakcji terminowych. Realizacja projektu 
pozwoli na zwiêkszenie skuteczności krajowych ubez-
pieczeñ rolnych w zakresie funkcji poprawiania alokacji 
ryzyka, ochrony istniej¹cego maj¹tku w rolnictwie, aku-
mulacji kapita³u, mobilizowania zasobów finansowych 
i tworzenia kultury oraz bodźców do sta³ego doskona-
lenia holistycznego zarz¹dzania ryzykiem.

Projekt bêdzie realizowany przez konsorcjum ko-
ordynowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Bêdzie ono obejmowaæ dwa instytuty badawcze 
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywnościo-
wej - Pañstwowy Instytut Badawczy, Instytut Uprawy, 
Nawo¿enia i Gleboznawstwa - Pañstwowy Instytut Ba-
dawczy) oraz dwie uczelnie publiczne (Szko³a G³ówna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu).

Odnosz¹c siê do postulatów dotycz¹cych organiza-
cji Inspekcji Weterynaryjnej, tak jak ju¿ wspomniano 
powy¿ej, trwaj¹ prace nad wprowadzeniem zmian 
w nadzorze sprawowanym przez Inspekcjê. Zdajê 
sobie sprawê, ¿e kwestia tzw. „etatyzacji” budzi w¹t-
pliwości środowisk lekarsko-weterynaryjnych, jednak 
zwracam uwagê, ¿e ju¿ w obecnym stanie prawnym 
zadania Inspekcji Weterynaryjnej winny byæ wykony-
wane w pierwszej kolejności przez jej pracowników. 
Powiatowy lekarz weterynarii mo¿e bowiem wyznaczyæ 
do wykonywania niektórych zadañ Inspekcji Weteryna-
ryjnej lekarzy weterynarii niebêd¹cych pracownikami 
Inspekcji, gdy spe³nione s¹ przes³anki określone w art. 
16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018r. poz 1557), tj. je¿eli 
z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest 
on w stanie wykonaæ ustawowych zadañ etatowymi 
pracownikami inspektoratu.

Obecnie jedynie w przypadku 1 rzeźni i 519 zak³a-
dów przetwórstwa miêsnego nadzór i badanie miêsa 
wykonywany jest wy³¹cznie przez lekarzy weterynarii 
- etatowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. 
Lekarze weterynarii wyznaczeni w drodze decyzji ad-
ministracyjnej powiatowego lekarza weterynarii wyko-
nuj¹ ww. czynności w 762 rzeźniach i 832 zak³adach 
przetwórstwa miêsnego. D¹¿enie do stanu, w którym 
powiatowy lekarz weterynarii bêdzie móg³ w wiêkszym 
stopniu wykonywaæ swoje ustawowe zadania przy 
pomocy w³asnych pracowników nie powinno budziæ 
w¹tpliwości. Resort rolnictwa nie planuje przy tym re-
zygnacji z mo¿liwości wyznaczania lekarzy weterynarii 
w sytuacjach, gdy bêdzie to niezbêdne dla realizacji 
zadañ Inspekcji Weterynaryjnej.

W kwestii nawi¹zywania stosunku pracy z powiato-
wymi lekarzami weterynarii oraz zastêpcami powia-
towych lekarzy weterynarii na podstawie powo³ania 
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nale¿y wyjaśniæ, ¿e rozwi¹zanie to zosta³o wprowa-
dzone w zwi¹zku ze zwalczaniem chorób zakaźnych 
zwierz¹t (ASF). Zmiana przepisów dotycz¹cych zatrud-
nienia powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastêpców 
s³u¿y³a zapewnieniu w³aściwego nadzoru wojewódz-
kiego lekarza weterynarii nad powiatowym lekarzem 
weterynarii, a w konsekwencji skutecznemu zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierz¹t oraz zapobieganiu rozprze-
strzeniania siê takich chorób.

Odnośnie podporz¹dkowania Inspekcji Weteryna-
ryjnej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi powoduj¹-
cego, jak podkreślono w piśmie, „ewidentny konflikt 
interesów” uprzejmie wyjaśniam, ¿e zarówno Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak i organy Inspekcji We-
terynaryjnej nie posiadaj¹ w³asnych interesów, lecz 
kompetencje - rozumiane jako zespó³ uprawnieñ i obo-
wi¹zków. Miêdzy tymi kompetencjami, w szczególności 
w zakresie rynku rolnego i bezpieczeñstwa ¿ywności, 
nie zachodzi ¿aden konflikt, gdy¿ jedynie bezpieczna 
¿ywnośæ mo¿e byæ wprowadzana na rynek, co wynika 
wprost z art. 14 rozporz¹dzenia (WE) nr 178/20 022.2

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
SEKRETARZ STANU

Szymon Gi¿yñski
Do wiadomości: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
(BPRM.217.4.5.2019.JG(2))

W SEJMIE 
O WYZNACZENIACH

5 marca delegacja Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej wziê³a udzia³ w posiedzeniu sta³ej podkomisji 
ds. utworzenia Urzêdu Bezpieczeñstwa ̄ ywności, która 
zajê³a siê tematem planowej przez rz¹d reformy syste-
mu nadzoru nad rzeźniami.

Reprezentuj¹cy MRiRW wiceminister Rafa³ Roma-
nowski potwierdzi³ doniesienia medialne, ¿e planowana 
jest etatyzacja wyznaczonych urzêdowych lekarzy we-
terynarii. Reforma zak³ada tak¿e pionizacjê Inspekcji 
Weterynaryjnej.

Podczas dyskusji Jacek £ukaszewicz, Prezes Kra-
jowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej, z uznaniem 
odniós³ siê do pomys³u pionizacji Inspekcji Weteryna-
ryjnej, ale jednocześnie podkreśli³, ¿e za tym powinno 
pójśæ wyprowadzenie Inspekcji Weterynaryjnej spod 
nadzoru ministerstwa rolnictwa i podporz¹dkowanie 
jej bezpośrednio Premierowi na wzór Urzêdu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

2 Rozporz¹dzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiaj¹cego ogólne 
zasady i wymagania prawa ¿ywnościowego, powo³uj¹cego Eu-
ropejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywności oraz ustanawiaj¹-
cego procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywności (Dz. Urz. 
WE L 31 z 01,02.2002, s.1, z późn. zm.)

Przedstawiciele KRL-W negatywnie odnieśli siê 
do pomys³u etatyzacji wyznaczeñ. Przypomnieli, ¿e 
w 2017r. MRiRW oszacowa³o koszty realizacji tego 
pomys³u na 727 mln z³., podczas, gdy koszty wzmoc-
nienia Inspekcji Weterynaryjnej zwi¹zki zawodowe 
oszacowa³y na kwotê 160 mln z³. Zdaniem Prezesa 
KRL-W je¿eli chcemy skutecznie unikn¹æ w przysz³ości 
takich afer jak ujawniona przez telewizjê TVN, sprawa 
z nielegalnym ubojem byd³a w Ostrowi Mazowieckiej, 
rz¹d powinien skupiæ siê na przywróceniu takich in-
strumentów nadzoru jak np. świadectwa zdrowia na 
przemieszczanie siê zwierz¹t. - Ten incydent świadczy 
tylko o tym, ¿e kolejni ministrowie rolnictwa, robi¹c 
uk³on w kierunku przedsiêbiorców i rolników, pozba-
wiali Inspekcjê Weterynaryjn¹ kolejnych skutecznych 
narzêdzi prawnych do kontroli – mówi³ Jacek £uka-
szewicz Prezes KRL-W.

Przedstawiciele samorz¹du lekarsko-weterynaryjne-
go zwrócili uwagê, ¿e sytuacja w Ostrowi Mazowieckiej 
by³a przestêpstwem, a ¿adna rewolucja w systemie 
nadzoru nie zapobiegnie ich pope³nianiu. - Niezale¿-
nie od tego czy bêdzie etatyzacja czy bêdzie tak jak 
teraz, czyli bêd¹ wyznaczeni lekarze weterynarii, to 
je¿eli podmiot bêdzie nieuczciwy i bêdzie chcia³ zrobiæ 
w nocy to co zdarzy³o siê w Ostrowi Mazowieckiej, 
to takie rzeczy bêd¹ siê dzia³y - przekonywa³ Jerzy 
Chodkowski z KRL-W. 

Podczas posiedzenia sejmowej komisji podkre-
ślano potrzebê wzmocnienia finansowo-kadrowego 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz wzmocnienia nadzoru 
nad gospodarstwami rolnymi. - Problem nastêpuje 
w gospodarstwie. Gdyby by³ tam obowi¹zkowy nad-
zór lekarsko-weterynaryjny to nie dosz³oby do sytuacji 
kiedy zwierzêta niezdolne do poruszania siê wyje¿d¿aj¹ 
z terenu gospodarstwa - t³umaczy³ Sekretarz Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalarek, któ-
ry przypomnia³, ¿e pod koniec roku wchodzi w ¿ycie 
unijne rozporz¹dzenie, które nak³ada na gospodarstwa 
obowi¹zek posiadania umowy z lekarzem nadzoruj¹-
cym stado w gospodarstwie. 

Pe³en przebieg posiedzenia podkomisji do obejrze-
nia w poni¿szym linku: 

www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp
#D63AAF21EF25FD67C12583AF004C84AD
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PISMO KRL-W 
DO G£ÓWNEGO LEKARZA WET.

KILW/064/11/19  Warszawa, 27 marca 2019 r. 
Pan 
Pawe³ Niemczuk 
G³ówny Lekarz Weterynarii 
W zwi¹zku z doniesieniami medialnymi dotycz¹cymi 

spraw zwi¹zanych z nadzorem weterynaryjnym oraz 
spraw zwi¹zanych z bezpieczeñstwem ¿ywności i sy-
tuacj¹ epizootyczn¹ w Polsce, Krajowa Rada Lekar-
sko-Weterynaryjna zwraca siê z apelem do G³ównego 
Lekarza Weterynarii, Wojewódzkich i Powiatowych 
Lekarzy Weterynarii o przesy³anie, zgodnie z zapisa-
mi Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii do w³aściwych 
okrêgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej 
zawiadomieñ o podejrzeniu pope³nienia wykroczenia 
zawodowego bêd¹cego przyczyn¹ podejmowanych 
decyzji w sprawie odwo³ywania ze stanowisk lekarzy 
weterynarii pracuj¹cych w Inspekcji Weterynaryjnej, 
rozwi¹zywania umów z wyznaczenia itp. 

Z informacji uzyskanych od okrêgowych rzeczni-
ków odpowiedzialności zawodowej wynika, ¿e prawie 
wszystkie sprawy by³y kierowane do nich z wojewódz-
kiego nadzoru farmaceutycznego i dotyczy³y naruszeñ 
Prawa Farmaceutycznego przez lekarzy weterynarii 
wolnej praktyki. Sporadycznie natomiast uzyskiwano 
informacje o podejrzeniach przewinieñ zawodowych 
lub naruszeñ Kodeksu Etyki przez wyznaczonych le-
karzy weterynarii lub lekarzy weterynarii pracuj¹cych 
w Inspekcji Weterynaryjnej. 

Lekarze weterynarii pracuj¹cy w Inspekcji Weteryna-
ryjnej oraz wyznaczeni lekarze weterynarii wolnej prak-
tyki wykonuj¹ zadania w dziedzinie nadzoru nad bezpie-
czeñstwem ¿ywności - dziale o „szczególnej wra¿liwości 
medialnej”. O decyzjach w sprawie odwo³ania lekarzy 
weterynarii ze stanowisk, bêd¹cych skutkiem ró¿nych 
zdarzeñ, Samorz¹d uzyskuje informacjê g³ównie z me-
diów, stawiaj¹cych najczêściej w z³ym świetle odwo³a-
nego lekarza weterynarii oraz czêsto ca³y nasz zawód. 
Organy Izb Lekarsko-Weterynaryjnych zobowi¹zane s¹ 
do transparentnego sprawowania ustawowego nadzoru 
nad nale¿ytym i sumiennym wykonywaniem zawodu 
lekarza weterynarii oraz dbania o jego wizerunek. 

W interesie wiêc naszego zawodu, jak równie¿ leka-
rza weterynarii, którego sprawa dotyczy, istotne jest 
mo¿liwie szybkie wszczêcie postêpowania sprawdzaj¹-
cego, w przypadkach gdy zachodzi podejrzenie pope³-
nienia przewinienia zawodowego lub naruszenia zasad 
Kodeksu Etyki. Do podjêcia tych dzia³añ niezbêdny jest 
szybki obieg informacji pomiêdzy Organami Inspekcji 
Weterynaryjnej a w³aściwymi organami Okrêgowych 
Izb Lekarsko-Weterynaryjnych, pozwalaj¹cy na natych-
miastow¹ reakcjê w mediach. 

Jednocześnie wyra¿amy zaniepokojenie, ¿e - przy 
tak du¿ej w ostatnim czasie rotacji kadr w Inspekcji 
Weterynaryjnej na kierowniczych stanowiskach prak-
tycznie - zaniechano wynikaj¹cego z ustawy o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 
obowi¹zku opiniowana kandydatów na kierownicze 

stanowiska w Inspekcji Weterynaryjnej przez Krajow¹ 
i Okrêgowe Rady Izb Lekarsko-Weterynaryjnych. 

Z powa¿aniem 
Lek. wet. Jacek £ukaszewicz 

Prezes Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej

Z życia

Uczelni

INFORMACJA 
Z POSIEDZEÑ RADY WYDZIA£U 

MEDYCYNY WET. UP WE WROC£AWIU 
w okresie od marca do maja 2019r.

• Rada Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej w okresie 
od marca do maja b.r. opiniowa³a sprawy dotycz¹ce 
zatrudniania pracowników na stanowiskach badaw-
czo dydaktycznych: adiunkta (2 osoby) i profesora 
nadzwyczajnego (2 osoby). 

• Rada Wydzia³u prowadzi³a postêpowania nostry-
fikacyjne dyplomów lekarza weterynarii i doktora 
nauk weterynaryjnych uczelni zagranicznych oraz 
odmówi³a uznania dyplomu wydanego przez uczelniê 
zagraniczn¹ za równowa¿ny z polskim dyplomem 
ukoñczenia studiów wy¿szych i tytu³em zawodowym 
lekarza weterynarii nadanym tym dyplomem. 

• Rada Wydzia³u, po otrzymaniu pozytywnej recenzji 
pana prof. dr. hab. Marka Koziorowskiego z Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, wyst¹pi³a do Senatu Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu o nadanie tytu³u 
„Profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu” prof. dr. hab. Vasylowi Stefanykowi 
z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny 
Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyc-
kiego.

• W zwi¹zku z wejściem w ¿ycie nowych przepisów, 
dotycz¹cych awansów naukowych, tj. Ustawy pra-
wo o szkolnictwie wy¿szym i nauce, które bêd¹ 
skutkowaæ zawieszeniem na 5 miesiêcy mo¿liwości 
wszczynania przewodów doktorskich oraz postê-
powañ o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
i tytu³u profesora, posiedzenia Rady Wydzia³u by³y 
poświêcone w przewa¿aj¹cej czêści tym sprawom. 

• Rada popar³a wniosek o nadanie tytu³u profesora dr. 
hab. Krzysztofowi Rypule, prof. UPWr i przekaza³a 
sprawê do dalszego procedowania przez Centraln¹ 
Komisjê ds. Stopni i Tytu³ów. Wszczêto kolejne po-
stêpowania o nadanie tytu³u naukowego dr. hab. 
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Arturowi Niedźwiedziowi, prof. UPWr i dr. hab. Ja-
kubowi Nicponiowi, prof. UPWr, a tak¿e wybrano 
kandydatów na recenzentów we wszystkich dotych-
czas wszczêtych postêpowaniach.

• Rada wyrazi³a zgodê na przeprowadzenie postêpo-
wania habilitacyjnego dr Pauliny Jawor, dr Barbary 
Ba¿anów i dr. Stanis³awa Dzimiry, którym CKdsST 
wszczê³a postêpowania w okresie od lutego do kwiet-
nia b.r., wybra³a tak¿e kandydatów do komisji habili-
tacyjnych.

• Na piêciu posiedzeniach wszczêto 10 przewodów 
doktorskich: 5 osobom spoza Uczelni, 1 pracowni-
kowi Wydzia³u i 4 doktorantom. W trzech przewo-
dach doktorskich Rada wybra³a recenzentów. Jeden 
przewód doktorski zosta³ zamkniêty na wniosek dok-
torantki.

• Wiosna to przygotowania do rekrutacji czyli wybra-
nie komisji rekrutacyjnych oraz zatwierdzenie zasad 
rekrutacji na kierunek „weterynaria” na kolejny rok 
akademicki. Niemniej wa¿ne s¹ w tym okresie decy-
zje dotycz¹ce organizacji procesu kszta³cenia w roku 
akademickim 2019/2020. 

• W kwietniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego przekaza³o do zaopiniowania rozporz¹dzenie 
w sprawie nowego standardu kszta³cenia na kierunku 
„weterynaria”. Rady Wydzia³ów Medycyny Wetery-
naryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, 
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz 
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie 
opracowa³y wspólne stanowisko w tej sprawie i od-
nios³y siê do propozycji programowych Ministerstwa. 
Wydzia³y tych 4 Uczelni jako najstarsze w kraju, naj-
d³u¿ej prowadz¹ kszta³cenie lekarzy weterynarii i maj¹ 
w tym zakresie najwiêksze doświadczenie, uzyska³y 
równie¿ akredytacje Komisji EAEVE (European As-
sociation of Establishments for Veterinary Educa-
tion; obecnie cz³onek ENQA). Zgodnie z Dyrektyw¹ 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 7.09.2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych (Dz.Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 
22, z późn. zm.), zawód lekarza weterynarii zaliczony 
zosta³ do tzw. zawodów sektorowych. W odniesieniu 
do nich nastêpuje automatyczne uznawanie kwalifika-
cji, pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcê 
dokumentów poświadczaj¹cych kwalifikacje, w tym 
wypadku wydanych przez jedn¹ z 4 ww. Uczelni. 
W³adze najstarszych wydzia³ów weterynaryjnych ro-
zumiej¹ aktualne wyzwania i potrzeby rynku pracy, 
dlatego odnosz¹c siê do opracowanego przez Mini-
sterstwo standardu kszta³cenia, stara³y siê zapropo-
nowaæ takie rozwi¹zania, które zapewni¹ w³aściwy 
i najwy¿szy poziom przygotowania do wykonywania 
zawodu lekarza weterynarii. 

• Na kwietniowym posiedzeniu Rady Wydzia³u, Dzie-
kan prof. dr hab. Krzysztof Kubiak z³o¿y³ sprawozda-
nie z dzia³alności w 2018r. Zwróci³ przede wszystkim 
uwagê na sukcesy, które buduj¹ presti¿ Wydzia³u.

Najwa¿niejszym osi¹gniêciem Wydzia³u by³o uzy-
skanie w wyniku odwo³ania kategorii A+ w ocenie 

parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-
2016. Prowadzony na Wydziale kierunek „wetery-
naria” znalaz³ siê na pierwszym miejscu w rankingu 
kierunków studiów „Perspektyw” oraz na 190 pozy-
cji w niezwykle presti¿owym rankingu szanghajskim 
(Academic Ranking of World Universities).

Katedra i Klinika Chirurgii otrzyma³a Polsk¹ Na-
grodê innowacyjności.

W roku ubieg³ym na Wydziale realizowanych by³o 
w sumie 39 projektów badawczych, finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki (13 projektów), 
Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju (4 projekty), 
MNiSW (2 projekty), Narodow¹ Agencjê Wymiany 
Akademickiej (2), w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa (1), w ramach konsorcjów 
naukowych i naukowo-przemys³owych (6), a tak¿e 
realizowanych we wspó³pracy z podmiotami gospo-
darczymi (11), w których pracownicy pe³nili funkcjê 
kierowników lub wykonawców projektów. 

Wyniki badañ naukowych opublikowano w wy-
soko punktowanych czasopismach, wymienionych 
w Journal Citation Report (129 publikacji) oraz na 
liście B czasopism MNiSW (130 publikacji). £¹czny 
wskaźnik wp³ywu IF dla publikacji w 2018r. wyniós³ 
245,211, ³¹czna liczba punktów za publikacje z listy 
A MNiSW wynios³a 3420, a z listy B - 401. Pracow-
nicy Wydzia³u zamieszczali równie¿ artyku³y w perio-
dykach popularno - naukowych, skierowanych do 
lekarzy weterynarii i hodowców zwierz¹t oraz brali 
czynny udzia³ w organizowanych dla nich szkoleniach 
i warsztatach. Wydzia³ by³ równie¿ organizatorem 
i wspó³organizatorem 5 konferencji miêdzynarodo-
wych i 6 konferencji krajowych, w których wziê³o 
udzia³ ponad 2000 osób.

• Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej jako jeden z trzech 
wydzia³ów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
c³awiu by³ cz³onkiem Konsorcjum „Wroc³awskie 
Centrum Biotechnologii” o statusie Krajowego Na-
ukowego Ośrodka Wiod¹cego (KNOW) w latach 
2014 -2018. Ubieg³y rok by³ ostatnim, w którym 
Wydzia³ otrzyma³ dotacjê projakościow¹, w sumie 
w ciagu 5 lat na rozwój potencja³u badawczego i dy-
daktycznego wydano kwotê 4 mln z³.

• W ostatnich latach w³adze Wydzia³u postawi³y sobie 
jako zadanie priorytetowe tworzenie nowoczesnych 
centrów badawczo-us³ugowych, dziêki którym mo¿-
liwe bêdzie rozwiniêcie nowych obszarów badañ na-
ukowych oraz stworzenie oferty badawczej dla innych 
ośrodków badawczych i gospodarki. Pozyskano dwie 
dotacje celowe MNiSW na resrukturyzacjê. W wyniku 
realizacji pierwszej inwestycji przekszta³cono Wiwa-
rium Wydzia³u w nowowczesn¹ jednostkê badawczo 
- us³ugow¹ Centrum In¿ynierii Genetycznej. Druga 
inwestycja ma na celu utworzenie w ci¹gu najbli¿-
szych 2 lat Centrum Chirurgii Doświadczalnej. 

• Na wniosek Rady Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej 
Prof. dr hab. Volodymyr Stybel, Rektor Lwowskiego 
Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej 
i Biotechnologii im. S.Z.Grzyckiego otrzyma³ god-
nośæ Profesora Honorowego UP we Wroc³awiu.
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• Dziekan podkreśli³, ¿e sukcesy Wydzia³u nie by³y-
by mo¿liwe bez zaanga¿owania jego pracowników 
w dzia³alnośæ dydaktyczn¹, naukow¹ i organizacyjn¹. 
Zarówno W³adze Wydzia³u, jak i nauczyciele wspiera-
j¹ studencki ruch naukowy, corocznie nasi studenci 
w ramach Studenckich Kó³ Naukowych bior¹ udzia³ 
w badaniach naukowych, a uzyskane wyniki publi-
kuj¹ w czasopismach i prezentuj¹ na konferencjach 
naukowych. Wydzia³ otrzymuje równie¿ wysokie noty 
za proces umiêdzynarodowienia studiów. Ogó³em 
w roku 2018 w pe³nym cyklu kszta³cenia studiowa³o 
311 cudzoziemców z Europy, Azji, Afryki, Stanów 
Zjednoczonych i Kanady, co stanowi³o ok. 20% ogól-
nej liczby studiuj¹cych na kierunku „weterynaria”.

• W podsumowaniu Dziekan Wydzia³u prof. dr hab. 
Krzysztof Kubiak stwierdzi³, ¿e w 2018r. utrzymano 
wysoki poziom kszta³cenia lekarzy weterynarii oraz 
badañ naukowych, co jest dobrym punktem wyjścia 
do dalszej pracy na rzecz rozwoju Wydzia³u.

Na podstawie protoko³ów 
mgr Bo¿ena Doszyñ

KOTKA MAJA OKOCI£A SIÊ 
DZIÊKI... UPWr

Pierwszy udany i opisany zabieg sztucznej inseminacji 
kotki w naszej czêści Europy - specjaliści z Katedry 
Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich mog¹ po-
chwaliæ siê du¿ym sukcesem.

13 lutego 2019r.
Sztuczna inseminacja kotów to technika wspoma-

ganego rozrodu, któr¹ stosuje siê rzadko - g³ownie ze 
wzglêdu na budowê anatomiczn¹ zwierzêcia i zwi¹zane 
z tym trudności techniczne. Kiedy wiêc udaje siê prze-
prowadziæ taki zabieg i na świat przychodzi miot, to 
jest to sukces. I w³aśnie takim sukcesem mo¿e siê po-
chwaliæ Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodar-

skich, a dok³adniej Wroc³awski Bank Nasienia Zwierz¹t 
Towarzysz¹cych oraz Dzikich. Jest to pierwszy udany 
i opisany zabieg tego typu w naszej czêści Europy.

- Kotka rasy Ragdoll trafi³a do nas w sierpniu. Jest 
z hodowli, mia³a ju¿ dwa mioty, ale przy trzecim poja-
wi³y siê problemy. U kotki stwierdzono obecnośæ cyst 
jajnikowych. Poddano j¹ udanej terapii. Kocur zaś nie 
by³ zainteresowany kryciem. Dlatego po wszystkich 
badaniach pobraliśmy od niego nasienie, w bardzo 
komfortowy dla zwierzêcia sposób, bo po podaniu 
leków. Nasz kocur zasn¹³ i podczas snu mimowolnie 
wydali³ nasienie - mówi prof. Wojciech Ni¿añski, szef 
Katedry Rozrodu.

Inseminacje stosuje siê z powodzeniem u byd³a, koni 
i psów. U kotów to dopiero pocz¹tek drogi.

- Ssaki, tak jak ludzie, maj¹ problemy z rozrodem. Po 
prostu ¿yj¹ w tym samym środowisku, co my, a wiêc 
s¹ dotkniête takimi samymi zmianami wp³ywaj¹cymi 
na jakośæ nasienia i komórek jajowych. St¹d zrodzi³ 
siê pomys³, by stosowaæ u zwierz¹t dzikich i towarzy-
sz¹cych wspomagane techniki rozrodu, takie jak za-
p³odnienie in vitro czy sztuczna inseminacja - t³umaczy 
prof. Ni¿añski i dodaje, ¿e wroc³awska klinika mo¿e 
siê obecnie pochwaliæ posiadaniem nasienia, oocytów 
i fibroblastów pochodz¹cych od 16 gatunków dziko 
¿yj¹cych kotowatych oraz gametami pochodz¹cymi 
od wielu ras kota domowego. Jest to bank unikatowy.

Z dr Sylwi¹ Prochowsk¹ podkreślaj¹, ¿e istnieje wiele 
prawnych uregulowañ określaj¹cych zasady pobiera-
nia i przechowywania takiego nasienia: potrzebna jest 
zgoda s³u¿b weterynaryjnych, ministerstwa, a nasienia 
gatunków gin¹cych objêtych Konwencj¹ CITES nie 
wolno sprzedawaæ ani wywoziæ z kraju.

- Ale przygotowujemy miêdzynarodowy projekt, któ-
ry umo¿liwi nam wymianê i koordynacjê pozyskiwania 
materia³u od dzikich kotowatych w ca³ej Europie - bez 
tego zawê¿alibyśmy pulê genetyczn¹. Populacje ¿yj¹ce 
na terenie kraju gatunków zagro¿onych wyginiêciem 
jak na przyk³ad ryś, którego nasienie mamy w banku, 
s¹ ograniczone, a to wp³ywa na rozród i zdrowie kolej-
nych pokoleñ - wyjaśniaj¹ naukowcy z UPWr, dodaj¹c, 

Prof. Wojciech Ni¿añski: - Maja zosta³a poddana sztucznej 
inseminacji pod koniec sierpnia. W listopadzie urodzi³a 

piêcioro koci¹t (fot. Tomasz Lewandowski)

Wioletta Torebko Majê przywioz³a ze Szczecina - na UPWr 
jest jedyny w Polsce ośrodek, w którym mo¿na by³o sztucz-

nie inseminowaæ kotkê (fot. Tomasz Lewandowski)
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¿e wroc³awski ośrodek jest ju¿ w trakcie rozmów z pla-
cówkami z Francji i W³och, które maj¹ doprowadziæ 
do powstania centrum m.in. wymiany wyników badañ 
i wspó³pracy samych naukowców.

Kotkê Majê rasy Ragdoll do kliniki UPWr przywioz³a 
Wioletta Torebko. - Przywioz³am j¹ na prośbê znajo-
mej, która ma hodowlê w Szczecinie, bo ¿aden ośrodek 
w Polsce nie podejmowa³ siê inseminacji - mówi pani 
Torebko, która do kliniki przysz³a na szczepienie koci¹t 
z miotu, który 4 listopada przyszed³ na świat.

Urodzi³o siê piêæ maluchów, ale dwa mia³y zbyt ni-
sk¹ wagê urodzeniow¹ i nie prze¿y³y. Za to Tosia, 
Tina i Tiger s¹ w świetnej formie i z zainteresowaniem 
rozgl¹da³y siê po gabinecie zabiegowym. W tym czasie 
prof. Ni¿añski i dr Prochowska zbadali ich mamê - 
okaza³o siê, ¿e kotka - bêd¹ca w okresie laktacji - jest 
w ci¹¿y z innym kocurem. Badanie USG wykaza³o 
jeden koci p³ód.

- Takie zap³odnienia pomimo laktacji zdarzaj¹ siê 
u kotów, ale byæ mo¿e dodatkowo nasza terapia cyst 
jajnikowych by³a na tyle efektywna, ¿e pobudzi³a ak-
tywnośæ hormonaln¹ naszej podopiecznej i bêdzie ko-

lejny maluch- prof. Ni¿añski i dr Prochowska nie kryj¹ 
radości. Nale¿y dodaæ, ¿e ojciec dziecka to nie ten sam 
samiec od którego pobrano nasienie do inseminacji. 

W Europie jest zaledwie kilka ośrodków specjali-
zuj¹cych siê w technikach wspomaganego rozrodu 
u kotowatych. S¹ m.in. w Belgii, Francji, Niemczech. 
I w Polsce, we Wroc³awiu.

kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

PROF. NOSZCZYK-NOWAK: 
– OTWIERAM NOWY ROZDZIA£

Prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak o sercu, przysz³ości 
medycyny, zawodowych wyborach, karmie i o marze-
niach ju¿ spe³nionych i tych do zrealizowania.

10 kwietnia 2019r.
Czy kardiologia w przypadku zwierz¹t jest trud-
niejsza ni¿ w przypadku cz³owieka?
Ona jest inna.
Dlaczego?
Dlatego, ¿e psy czy koty du¿o później pokazuj¹ ob-

jawy. To nie znaczy, ¿e nie ich nie maj¹. Rzecz w tym, 
¿e my nie jesteśmy w stanie ich odpowiednio szybko 
zobaczyæ. Migotanie przedsionków na przyk³ad wystê-
puje zarówno u psów, jak i u ludzi. Mam pacjentów, 
u których arytmia wystêpowa³a tygodniami i nikt siê 
nie zorientowa³ - u zwierz¹t pocz¹tek choroby czêsto 
jest przeoczany.

Jak siê leczy kardiologicznie zwierzêta?
Tak samo jak ludzi, stosujemy dok³adnie te same sub-

stancje czynne i metody niefarmakologiczne. Pocz¹tki 
kardiologii weterynaryjnej wywodzi siê zdecydowanie 
z kardiologii doświadczalnej, gdzie pies, świnia, szczur 
s³u¿y³y do badañ nad pewnymi zjawiskami dedyko-
wanymi jednak medycynie cz³owieka. Natomiast od 
d³u¿szego czasu, w rzeczywistości, w której pies i kot s¹ 

Z miotu prze¿y³y trzy kociêta: Tosia, Tina i Tiger. Do na-
sze go ambulatorium przyjecha³y na drugie szczepienie 

i badania (fot. Tomasz Lewandowski)

Badanie USG wykaza³o, ¿e Maja jest kotna 
- stwierdzono u niej jeden p³ód

Uroczystośæ z prezydentem Polski to równie¿ świêto ro-
dzinne (fot. Eliza Radzikowska-Bia³obrzewska/KPRP)
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cz³onkami rodziny, a nie zwierzêtami pilnuj¹cymi obej-
ścia, zmieni³ siê stosunek do nich. Nagle siê okaza³o, 
¿e w³aściciele oczekuj¹ takiego samego poziomu us³ug 
i takiego samego leczenia, jakie sami mog¹ znaleźæ 
w odniesieniu do siebie.

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e u zarania zwierzêta pe³-
ni³y funkcjê s³u¿ebn¹ wobec medycyny cz³owieka, 
ale dzisiaj to weterynaria korzysta…
Jak najbardziej, dlatego, ¿e czêśæ tych metod, które 

s¹ testowane na zwierzêtach, trafia do medycyny cz³o-
wieka, ale wtórnie wraca do weterynarii - wtedy, kiedy 
technologia trochê siê zestarzeje, co oznacza, ¿e jest po 
prostu tañsza. To jest, niestety, dla nas wci¹¿ kluczowe. 
W Polsce nie ma systemu ubezpieczeñ zwierz¹t, na Za-
chodzie ju¿ jest. W Skandynawii w³aściciel ma gwaran-
towane pokrycie kosztów leczenia do pewnego pu³apu, 
wiêc leczenie specjalistyczne nie stanowi bariery finan-
sowej. W Polsce dedykowane terapie kardiologiczne np. 
sztuczny stymulator serca oznaczaj¹ siêganie do kieszeni 
w³aściciela zwierzêcia. I to wci¹¿ s¹ wysokie koszty.

Czemu wybra³a Pani jako specjalizacjê kardiologiê 
w³aśnie?
Chcia³am byæ, pewnie jak ka¿dy m³ody cz³owiek, 

chirurgiem, bo to jest kwintesencja medycyny. Ale 
mia³am szczêście na swojej drodze spotkaæ docenta 
Bogdana Osiñskiego, który postawi³ mnie do sto³u 
operacyjnego ze sob¹. 

I przy tym stole…
…w czasie studiów mieliśmy tzw. kuratorstwa - spê-

dzaliśmy z lekarzem prowadz¹cym kilka godzin w klini-
ce. Moim prowadz¹cym kuratorstwo by³ w³aśnie docent 
Osiñski, chirurg, specjalista ortopedii. I postawi³ mnie 
ze sob¹ do sto³u na 8-9 godzin. Fizycznie odczu³am to 
bardzo, ale te¿ zobaczy³am, jak wygl¹da tzw. chirurgia 
twarda i ¿e to jednak nie jest droga dla mnie. Jed-
nocześnie ju¿ na studiach wspó³pracowa³am z wtedy 
pani¹ doktor, dzisiaj profesor Urszul¹ Pas³awsk¹, która 
prowadzi³a ko³o naukowe. To ona pokaza³a mi ście¿kê 
kardiologiczn¹, która okaza³a siê bardzo fascynuj¹ca. 
A jednocześnie moje ¿ycie tak siê u³o¿y³o, ¿e mój m¹¿ 
jest kardiologiem.

I rozmawiacie o ró¿nych ciekawych przypadkach 
przy kolacji?
Hm, nasza praca jest w naszym domu, tego siê nie 

da unikn¹æ. Nie tylko rozmawiamy o ró¿nych przypad-
kach, ale te¿ wspó³pracujemy. Mamy nawet wspólne 
publikacje - mój m¹¿ jest kardiologiem elektrofizjolo-
giem inwazyjnym, pomaga³ mi w ró¿nych przedsiê-
wziêciach w klinice.

Kiedy myśli Pani o sercu psa, kota, cz³owieka, to 
co Pani przychodzi do g³owy?
Bardzo trudne pytanie, dla mnie jednak serce to jest 

piêkna patologia, czyli choroba.
A co w takim razie jest piêknego w tej patologii?
To, ¿e umiemy ju¿ pewne rzeczy rozpoznaæ, ¿e 

umiemy pomóc pacjentom. Mia³am szansê uczyæ siê 
od najlepszych elektrofizjologów w Polsce. Na pocz¹tku 
studiów doktoranckich pozna³am śp. profesora Wal-
czaka, który by³ jednym z pionierów elektrofizjologii 
u cz³owieka. Zaprosi³ mnie do Instytutu Kardiologii 
w Warszawie-Aninie. Kiedy zmar³, schedê po nim przej¹³ 
profesor £ukasz Szumowski i te¿ mam tam wci¹¿ otwar-
te zaproszenie. Kilkukrotnie odby³am tam sta¿e, wiêc 
widzia³am na przestrzeni lat zmienia siê i kardiologia, 
podejście do arytmologii, i mo¿liwości, które mamy.

Co by³o dla Pani najwiêkszym zaskoczeniem?
To, ¿e tak du¿o mo¿emy i tak wielu pacjentów 

z potencjalnie zagra¿aj¹cymi ¿yciu arytmiami mo¿na 
skutecznie leczyæ.

Ale kiedy przychodzi do Pani taki czworono¿ny 
pacjent, to nie wie, co go czeka.
Wiêkszośæ chorych zwierz¹t czuje, ¿e chcemy mu 

pomóc. Tylko dwa razy w ci¹gu 15 lat pracy zdarzy³o 
mi siê nie zbadaæ pacjenta. W przypadku psa b³¹d 
dotyczy³ prowadzenia tego zwierzêcia przez w³aściciela, 
który spowodowa³, ¿e to zwierzê nie tolerowa³o obec-
ności i dotyku obcych ludzi. Po prostu nie mo¿na by³o 
w ogóle siê do niego zbli¿yæ. Drugi by³ kot - tak agre-
sywny, ¿e nawet w³aścicielki nie by³y w stanie podejśæ 
do niego. Próba zbadania skoñczy³a siê naklejeniem 
kilkunastu plastrów na 20 palców, które próbowa³y 
kota przytrzymaæ.

Selfie z prezydentem Andrzejem Dud¹ (fot. Eliza Radzi-
kowska-Bia³obrzewska/KPRP)

- Oddajê ludziom to, co sama kiedyś dosta³am - mówi prof. 
Agnieszka Noszczyk-Nowak (fot. Tomasz Lewandowski)
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Rozmawia Pani ze swoimi pacjentami?
I z pacjentami, i z ich w³aścicielami. Zwierzê zacho-

wuje siê agresywnie w stosunku do nas najczêściej 
wtedy, kiedy siê boi, czuje siê niepewnie. Dlatego daje-
my mu czas na „oswojenie” nas i przestrzeni, w której 
siê znalaz³o. Pies czy kot mo¿e sobie pochodziæ po 
gabinetach, rozpoznaæ zapachy, terytorium. W przy-
padku kotów bardzo wa¿ne jest, by nie wykonywaæ 
gwa³townych ruchów, chocia¿ ja siê z kotami dobrze 
dogadujê. Ludzie siê dziel¹ na kociarzy i psiarzy, ja 
zdecydowanie jestem kociar¹.

Jak przy tak intensywnej pracy naukowej i dy-
daktycznej znajduje Pani czas na dodatkowe ak-
tywności? Jest pani mentorem - z wyboru, a nie 
z konieczności.
Mia³am szczêście spotkaæ w swoim ¿yciu zawodo-

wym ludzi, którzy byli dla mnie wzorem, pokazywali 
ten zawód, uczyli tego, co jest w nim wa¿ne. W ¿yciu 
prywatnym, kiedy byliśmy z mê¿em m³odym ma³¿eñ-
stwem i borykaliśmy siê z ró¿nymi problemami, te¿ 
spotka³am ludzi, którzy bezinteresownie nam pomogli. 
Nie by³am w stanie siê im odwdziêczyæ, bo zazwyczaj 
stali zawodowo wy¿ej ode mnie. Ale wychodzê z za³o-
¿enia, ¿e karma wraca.

”Jeśli ktoś pomógł mi, to ja to oddaję to innym, 
młodszym znajomym, studentom. Tylko w taki spo-
sób mogę się odwdzięczyć - dzieląc się tym, czego 
się nauczyłam, z następnym pokoleniem.

To czego Pani uczy te kolejne pokolenia?
Moim studentom przede wszystkim staram siê 

przekazaæ, ¿e podstaw¹ jest dobre badanie kliniczne 
- metody dodatkowe to technika. Je¿eli nie bêdziemy 
dobrymi lekarzami, nie bêdziemy otwarci na pacjen-
ta i nie bêdziemy u podstaw pracowaæ z pacjentem 
i w³aścicielem, to niestety, ale te wszystkie dodatkowe 
„zabawki” jak USG czy EKG niewiele nam dadz¹. Tak 
naprawdê poruszamy siê po omacku, a technologia 
jest tylko pomoc¹. A przypadku tych osób, z którymi 
pracujê dodatkowo, jak w programie mentoringowym 
z Mart¹ Kaweck¹ czy ze studentami w kole naukowym, 
które prowadzê, uczymy siê rozwi¹zywania proble-
mów. Dok³adniej zaś poszukiwania tego problemu, 
definiowania go i rozwi¹zania w sposób jak najbardziej 
kompleksowy. By³am w Stanach Zjednoczonych - jako 
uczestniczka programu TOP500 Innovators. Pozna³am 
metodologiê Design Thinking, która generalnie jest 
nakierowana na klienta, ale mo¿na j¹ prze³o¿yæ na 
wszystkie ga³êzie nauki i wykorzystaæ do rozwi¹zywania 
w sposób innowacyjny problemów, jakie siê w nich 
pojawiaj¹.

Ale medycyna weterynaryjna to nie tylko kompe-
tencje zawodowe. To równie¿ postawa etyczna.
Moim zdaniem postawy etyczne kszta³towane s¹ od 

pocz¹tku ¿ycia m³odego cz³owieka. Robi¹ to rodzina, 
szko³a. Ka¿dy kolejny etap odgrywa tu ogromnie wa¿n¹ 
rolê, ale tego co etyczne nie da siê palcem pokazaæ. 
Wzorce postaw i zachowañ oddzia³uj¹ na nas, kszta³tuj¹ 

nas poprzez obserwacje a nie mówienie, nawet najm¹-
drzejsze. Oczywiście, czasem jest potrzebne zwrócenie 
uwagi, ale to nie uczy postawy etycznej.

”Nauczyciele akademiccy, lekarze, my wszy-
scy możemy tę postawę kształtować tylko poprzez 
własny przykład, własne zachowanie i stosunek 
do wartości. 

Powiedzia³a Pani, ¿e jedn¹ z mistrzyñ w zawodzie 
by³a dla Pani profesor Urszula Pas³awska. Czego 
ona Pani¹ nauczy³a?
Przede wszystkim nauczy³a mnie kardiologii wetery-

naryjnej. W jej zespole nie by³o gospodarki nakazowo-
-rozdzielczej. W zespole nie by³o hierarchii, w której 
ona by³a kierownikiem na szczycie hierarchii a ja na 
samym dole tej piramidy mia³am tylko wykonywaæ 
polecenia. To by³a relacja partnerska, wspó³praca. Za-
wsze mog³am omówiæ konkretny przypadek, a kiedy 
mia³am inne spojrzenie na dany problem, to mog³am 
je przedstawiæ.

Dlaczego wybra³a Pani weterynariê?
Zwierzêta s¹ wdziêczniejszymi pacjentami. Wybiera-

my studia, kiedy mamy 18 lat i g³owê pe³n¹ idea³ów. 
Ale znaczenie mia³a te¿ pragmatyka. W moim liceum 
nie by³o klas profilowanych pod k¹tem medycyny, na 
któr¹ trzeba by³o oprócz biologii i chemii zdaæ te¿ fi-
zykê, a ta by³a moj¹ piêt¹ Achillesow¹. Zda³am wiêc 
na weterynariê i nigdy nie mia³am poczucia, ¿e źle 
trafi³am. Jasne, ¿e by³y przedmioty, które lubi³am bar-
dziej…

…jakie?
Zdecydowanie kliniczne, ale bardzo lubi³am te¿ bio-

chemiê, która ³atwa nie jest. To by³o dla mnie odkry-
cie. Profesor Maciej Ugorski wróci³ w³aśnie ze Stanów 
Zjednoczonych, zajêcia prowadzi³ inaczej ni¿ wszyscy 
i by³am zafascynowana jego wyk³adami, tym w jaki 
sposób przekazywa³ wiedzê. To by³o niesamowite od-
krycie, ile mo¿e siê dziaæ w jednej komórce.

Co Pani czuje, kiedy przychodzi do pracy?
¯e jeszcze du¿o jest do zrobienia.
A kiedy odbiera³a Pani nominacjê belwedersk¹ to 
pomyśla³a sobie Pani „du¿o ju¿ zrobi³am”?
Nie, zw³aszcza, ¿e odebra³am j¹ w m³odym wieku - 

średnia wieku nowych profesorów by³a jednak istotnie 
powy¿ej czterdziestki (śmiech) - trudno wiêc uznaæ, ¿e 
to jest ukoronowanie dotychczasowej pracy. Raczej 
jest to otwarcie nowego rozdzia³u.

To jakie ma Pani plany na najbli¿sze lata?
Na pewno chcia³abym zbudowaæ swój zespó³ na-

kierowany na medycynê translacyjn¹, a wiêc taki, 
który robi badania na zwierzêtach, ale nie tylko dla 
zwierz¹t. Chcia³abym, ¿ebyśmy szli w kierunku pog³ê-
biania i przenoszenia pewnych rzeczy, odkrywania ich 
i wprowadzania do medycyny cz³owieka. Bez badañ 
na zwierzêtach nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy 
zrobiæ. Oczywiście w laboratorium na liniach komórko-
wych mo¿na osi¹gn¹æ bardzo du¿o, ale organizm jest 
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z³o¿onym uk³adem. Wielokrotnie okazuje siê, ¿e to co 
dzia³a³o w szalce, nie dzia³a w organizmie. Mamy przy-
k³ad leku antyarytmicznego, który by³ wielk¹ nadziej¹. 
Dronedaron mia³ byæ pozbawiony dzia³añ niekorzyst-
nych. Poświêcono mu miliony dolarów i kilkanaście lat 
badañ, a ostatecznie okaza³o siê, ¿e nie spe³ni³ oczeki-
wañ. I to w czwartej fazie badañ klinicznych.

To dowód na to, ¿e medycyna jest i bêdzie ekspe-
rymentaln¹ dziedzina nauki?
Tak, wed³ug mnie nie da siê zrezygnowaæ z czêści 

eksperymentalnej. Oczywiście powinniśmy j¹ maksy-
malnie ograniczaæ, korzystaæ z mo¿liwości technolo-
gicznych jakie mamy i jak najwiêcej rzeczy robiæ w mo-
delowaniu matematycznym, komórkowym. Ale nigdy 
nie uciekniemy z etapu przejścia badañ przez organizm 
zwierzêcia najbardziej zbli¿onego do cz³owieka.

Na co wiêc wci¹¿ czeka medycyna - i ta weteryna-
ryjna, i ta ludzka?
Bardzo du¿o ju¿ umiemy, ale chocia¿by w onkologii, 

w której naprawdê mamy coraz lepsze leczenie, wci¹¿ 
s¹ nowotwory zabijaj¹ce w b³yskawicznym tempie. 
W kardiologii mamy coraz lepsze metody diagnosty-
ki, ale na koñcowym etapie pacjenta z niewydolności¹ 
serca - poza przeszczepem - nie jesteśmy w stanie 
wyleczyæ. A tych serc na pó³ce nie ma, bo one nie 
rosn¹ na drzewach. Jest wiêc naprawdê bardzo du¿o 
do zrobienia. Chocia¿by na etapie niewydolności serca, 
gdzie powinniśmy d¹¿yæ do wyd³u¿enia etapu dojścia 
do koñcowej fazy choroby, a w niej postawiæ na jak 
najwiêkszy komfort ¿ycia. W medycynie cz³owieka od 
kilku lat coraz czêściej porusza siê temat quality of 
life, a wiêc komfortu ¿ycia, a niekoniecznie samej jego 
d³ugości. To jest oczywiście temat trudny, ka¿dy chce 
¿yæ jak najd³u¿ej, ale pytañ i dyskusji z tym zwi¹zanych 
nie unikniemy.

Jedno marzenie ju¿ Pan zrealizowa³a - zostaj¹c 
profesorem. Jakie jest kolejne?
Wejśæ na Kilimand¿aro.

Rozmawia³a 
Katarzyna Kaczorowska

Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

ZMAR£ PROF. RYSZARD BADURA
By³ wybitnym naukowcem, który otworzy³ medycynê 
weterynaryjn¹ na wspó³pracê z medycyn¹ cz³owieka. 
Cztery kadencje sta³ na czele Uniwersytetu Przyrodni-
czego. Odszed³ cz³owiek-legenda z uczelni¹ zwi¹zany 
od 1945 roku.

14 stycznia 2019r.

Wiosn¹ 2015 roku z okazji 70-lecia Wydzia³u Medy-
cyny Weterynaryjnej na stronie „G³osu Uczelni” ukaza³ 
siê artyku³ „Byliśmy biedni, ale nie brakowa³o nam 
jednego - entuzjazmu”, w którym profesor Ryszard 
Badura opowiada³, nie tylko o tym, jak przyjecha³ do 
Wroc³awia w lipcu 1945 roku, dwa miesi¹ce po upadku 
Festung Breslau i kapitulacji III Rzeszy.

„Urodzi³em siê w Trzebini. Tam chodzi³em do gim-
nazjum, ale jak wybuch³a wojna i zaczêto wywoziæ ludzi 
do Rzeszy na roboty, by³o jasne, ¿e trzeba siê gdzieś 
zahaczyæ, mieæ pracê i dobre papiery, by tej wywóz-
ki unikn¹æ - tak Ryszard Badura trafi³ do s³ynnej na 
ca³¹ Polskê fabryki lokomotyw w Chrzanowie, która 
do 1939 roku nosi³a nazwê Fablok, a po wkroczeniu 
Niemców zosta³a przejêta przez niemieckie zak³ady 
Henschel & Sohn w Kassel i nazywa³a siê Oberschle-
sische Lokomotivwerke AG Krenau O/S (Oberlok). 
M³ody Badura zosta³ uczniem ślusarskim i trafi³ pod 
skrzyd³a prawdziwej robotniczej awangardy. Dzisiaj 
mówi o tamtych czasach wprost: - Pracowa³em w fa-
bryce trzy lata. Zrobi³em w tym czasie nawet papiery 
rzemieślnicze, a po ataku Niemców na Zwi¹zek Ra-
dziecki coraz wyraźniej by³o widaæ, jak rodzi siê ruch 
oporu. Próbowali mnie wci¹gn¹æ w politykê, ale co 
chwilê Niemcy kogoś aresztowali, ktoś by³ i nagle znika³ 
i nie wiadomo by³o, co siê z nim sta³o. Coś musia³em 
zdecydowaæ.

I zdecydowa³. Z Chrzanowa wyjecha³ do Bystrej 
Śl¹skiej, do szpitala przeciwgruźliczego. W tutejszym 

I selfie prezydenta Andrzeja Dudy (fot. Eliza Radzikowska-
-Bia³obrzewska / KPRP)

Profesor Ryszard Badura przy swoim rektorskim 
portrecie (fot. Tomasz Lewandowski)



132 Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 2 (114), 2019

sanatorium w 1936 roku zmar³ Ignacy Daszyñski, ale 
Ryszarda Badury historia uzdrowiska i jego znanych 
gości interesowa³a w niewielkim stopniu. Wa¿niejsze 
by³o to, aby prze¿yæ wojnê. Nie daæ siê zabiæ. I unikn¹æ 
wywózki.

- M³odszy brat, Leszek, by³ w Bystrej pomocnikiem 
niemieckiego dentysty. Nigdy nie opowiada³ szczegó-
³ów, jak mu siê to uda³o, ale uda³o. Za³atwi³ mi skiero-
wanie na leczenie w szpitalu. Oczywiście nie mo¿na 
by³o na nim napisaæ w rozpoznaniu, ¿e mam klasyczn¹ 
gruźlicê, bo ka¿dy lekarz od razu by wiedzia³, ¿e to 
k³amstwo. Wiêc mia³em wpisane, ¿e chorujê na gruźlicê 
wêz³ów ch³onnych. To ju¿ by³a ciê¿ka diagnostycznie 
sprawa i tak zosta³em pacjentem niemieckiego szpitala, 
gdzie nie tylko leczono gruźlików, ale przede wszyst-
kim rannych ¿o³nierzy - opowiada³ profesor i z szel-
mowskim uśmiechem doda³, ¿e jak ju¿ wyleczono go 
z wymyślonej choroby, to zosta³ w tym szpitalu por-
tierem. To by³ prawdziwy raj. Ciep³o, spokojnie. Sen 
z powiek spêdza³a tylko centralka telefoniczna, któr¹ 
obs³ugiwa³, ale w porównaniu z fabryk¹ lokomotyw 
robota by³a ¿adna.

- Moi koledzy robotnicy w Chrzanowie wiedzieli, ¿e 
mam ma³¹ maturê. Chodzili wiêc za mn¹ i dogadywali 
„e, studencik, a mo¿e byś tak pozamiata³”. Myśleli, ¿e 
siê bêdê wywy¿sza³. W Bystrej z kolei, jak ju¿ szed³ front 
i Niemcy zaczêli siê wycofywaæ, to taki jeden przyszed³ 
do mnie na portierniê i namawia³, ¿ebym ucieka³ razem 
z nimi, bo jak Iwan przyjdzie to na pewno da nam 
popaliæ. Nie chcia³em, wiêc na odchodne da³ mi stary 
pistolet. Do obrony przed Rosjanami…” - opowiada³ 
profesor Badura, który pistoletu na szczêście u¿yæ nie 
musia³. I z Bystrej, kiedy tylko by³o to mo¿liwe, pojecha³ 
do Katowic, gdzie jedne z pierwszych kroków skierowa³ 
do kuratorium oświaty. Po zgodê na zdawanie egzami-
nu dojrza³ości. Mia³ ma³¹ maturê, ale ¿eby studiowaæ, 
potrzebowa³ pe³nego egzaminu dojrza³ości. Nauczycie-
le szli tym wojennym pokoleniom, z ma³¹ matur¹ czy 
egzaminem zdanym podczas tajnych kompletów, na 
rêkê. Najwa¿niejsze by³o, ¿e m³odzi chcieli siê uczyæ, 
studiowaæ, ¿e skoñczy³a siê wojna i okupacja, ¿e za-
czê³o siê ¿ycie.

Ryszard Badura by³ pewien, ¿e zostanie prawnikiem, 
ale los (a zapewne te¿ i pragmatyczne podejście do 
¿ycia, którego nauczy³a go okupacja) sprawi³, ¿e osta-
tecznie wybra³ weterynariê na Uniwersytecie Wro-
c³awskim. Po latach wspomina³, ¿e w tych pierwszych 
powojennych miesi¹cach setki m³odych ludzi, którzy 
dotarli do Wroc³awia z nadziej¹ na nowe ¿ycie ³¹czy³a 
dzielona razem bieda, g³ód wiedzy i przekonanie, ¿e 
teraz na pewno bêdzie inaczej. Lepiej.

Studia Ryszard Badura rozpocz¹³ w listopadzie 
1945 roku. I by³ jednym z najm³odszych studentów, 
bo niektórzy koledzy mieli nawet i po 40 lat. - Spo-
śród lwowskiej profesury najbardziej imponowa³ mi 
profesor Kazimierz Szczud³owski. Profesor Zygmunt 
Markowski by³ tym, który nada³ lwowskiej weterynarii 
presti¿ akademicki, to by³o jego ogromn¹ zas³ug¹ - za 
jego rektorstwa powsta³a Akademia Medycyny We-
terynaryjnej i to on sprowadzi³ do Wroc³awia wielu 
profesorów, jako pierwszy dziekan Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej - opowiada³.

W 1950 roku Ryszard Badura obroni³ dyplom i wte-
dy zaczê³a siê jego kariera - u boku prof. Szczud³ow-
skiego - od asystentury, przez doktorat i habilitacjê.

- By³ postaci¹ nietuzinkow¹. Zas³u¿y³ siê nie tylko 
na polu medycyny weterynaryjnej, ale przede wszyst-
kim medycyny cz³owieka. Wspó³pracowa³ z wieloma 
profesorami medycyny i bardzo du¿a liczba tych¿e 
profesorów by³a przez niego przyjmowana w naszej 
klinice do wykonywania badañ eksperymentalnych 
z zakresu chirurgii kostnej, klatki piersiowej, laparo-
skopowej, implantologii, protez naczyniowych - wylicza 
prof. Zdzis³aw Kie³bowicz, kierownik Katedry Chirurgii 
i podkreśla, ¿e śp. prof. Badura wspó³pracowa³ m.in. 
z profesorem Wiktorem Brossem, twórc¹ wroc³awskiej 
kardiochirurgii, prof. Bogdanem £azarkiewiczem czy 
prof. Tadeuszem Or³owskim, obecnie najlepszym pol-
skim torakochirurgiem.

- Te 95 lat prze¿y³ intensywnie, promuj¹c i wspie-
raj¹c ludzi, którzy chcieli coś zrobiæ. By³ wymagaj¹cy, 
ale by³ te¿ świetnym organizatorem i dydaktykiem. 
I zawsze nam powtarza³, ¿e podzia³ na medycynê 
weterynaryjn¹ i medycynê cz³owieka jest pozorny, 
bo medycyna jest tak naprawdê jedna - podkreśla 

Immatrykulacja studentów weterynarii w Auli Leopoldyna 
na Uniwersytecie Wroc³awskim (fot. archiwum UPWr)

Z doktorami honoris causa Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wroc³awiu (fot. Tomasz Lewandowski)
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prof. Kie³bowicz, a dr Jan Siembieda dodaje: - To 
jego kontaktom zagranicznym nasza klinika zawdziê-
cza nowoczesny tomograf komputerowy i aparaturê 
rentgenowsk¹. Nas nie by³oby na ten sprzêt staæ, ale 
profesor by³ niezmiernie ceniony za granic¹.

Dowodem jego pozycji i szacunku dla jego dorob-
ku naukowego by³ przyznany mu przez Uniwersytet 
Ludwika Maksymiliana w Monachium doktorat ho-
noris causa - trzeci, bo pierwszym uhonorowano go 
w jego macierzystej uczelni, drugim na Uniwersytecie 
Medycznym we Wroc³awiu. - Ten niemiecki doktorat 
otworzy³ drzwi do wspó³pracy z monachijsk¹ fundacj¹, 
która wspiera³a i wspiera nasz¹ uczelniê, a to z kolei 
doprowadzi³o do tego, ¿e nasze mo¿liwości naukowe 
i lecznicze ogromnie siê poszerzy³y - podkreśla prof. 
Kie³bowicz.

- Jeśli mówimy o kimś „cz³owiek-legenda” to na 
pewno w³aśnie tak mówiliśmy o profesorze Badurze 
i to nie tylko dlatego, ¿e przez tyle lat by³ rektorem 
naszej uczelni. By³ te¿ nasz¹ pamiêci¹ o jej polskich 
pocz¹tkach, o których z tak¹ swad¹ opowiada³. Dow-
cipny, otwarty, serdeczny - ca³ym sob¹ pokazywa³ to, 
co nazywamy przedwojennym urokiem. Kiedy zaczyna³ 
swoje studia tu¿ po wojnie, dane mu by³o uczyæ siê od 
profesorów, którzy wiedzê i umiejêtności zdobywali 
w Wiedniu, Pradze, Pary¿u, na najlepszych europej-
skich uczelniach. W środowisku akademickim takie 
postaci s¹ dowodem ci¹g³ości tradycji, która przecie¿ 
jest fundamentem tego, co nazywamy uniwersytetem. 
Odejście profesora Badury, doktora honoris causa na-
szej uczelni, to wielka strata. Odszed³ od nas nie tylko 
cz³owiek, który ³¹czy³ historiê ze wspó³czesności¹, ale 
te¿ wielki przyjaciel m³odzie¿y, b³yskotliwy naukowiec, 
świetny organizator, który skutecznie i z sukcesami 
zarz¹dza³ Wy¿sz¹ Szko³¹ Rolnicz¹ i doprowadzi³ do 
tego, ¿e zosta³a ona Akademi¹ - mówi rektor Tadeusz 
Trziszka.

Ryszard Badura podkreśla³, ¿e lekarze medycyny 
weterynaryjnej powinni uczestniczyæ w rozwoju chi-
rurgii cz³owieka - bo dla nich zwierzê jest podmiotem 
i temu podmiotowi ludzie zawdziêczaj¹ postêp ratuj¹cy 
im ¿ycie.

- O profesorze mo¿na mówiæ w wielu wymiarach: 
pracownika naukowego, chirurga weterynaryjnego, 
mo¿na te¿ mówiæ o rektorze czy po prostu cz³owieku. 
W ka¿dym z tych obszarów znajdujê wzór do naśla-
dowania i to wzór trudny do osi¹gniêcia. Profesor by³ 
niekwestionowanym autorytetem naukowym w zakre-
sie nauk weterynaryjnych, jednocześnie to, co stworzy³ 
w obszarze chirurgii weterynaryjnej, któr¹ nazwa³bym 
wroc³awsk¹ weterynari¹, to jest absolutnie jego zas³uga 
- podkreśla prof. Roman Ko³acz, by³y rektor Uniwer-
sytetu Przyrodniczego, który studiowa³ wtedy, kiedy 
prof. Badura obejmowa³ funkcjê rektora uczelni po 
wydarzeniach Marca 1968 roku. - W trudnym czasie, 
w trudnych okolicznościach prowadzi³ nasz¹ uczelniê 
tak, ¿e i wtedy, i dzisiaj ludzie mówili o nim z szacun-
kiem i uznaniem. Czy mia³ wrogów? Jak ka¿dy, kto 
osi¹ga sukces, budzi³ zazdrośæ, ale ta zazdrośæ w ¿aden 
sposób nie wp³ywa³a ani na jego relacje z ludźmi, ani 
na jego postawê ¿yciow¹ - podkreśla Roman Ko³acz 
i dodaje, ¿e prof. Badura mia³ wielki autorytet wśród 
kadry naukowej za granic¹, szczególnie na wydzia³ach 
weterynaryjnych uczelni niemieckich.

By³ tam znany i szanowany, dziêki temu te¿ po-
trafi³ zyskaæ przyjació³, którzy sfinansowali zakup 
wysoko specjalistycznej aparatury dla naszej uczelni. 
- I to w czasie, kiedy ju¿ by³ na emeryturze! By³ wci¹¿ 
aktywny, pamiêtam, ¿e by³ organizatorem cyklicznej 
konferencji naukowej Pro Animali, na któr¹ ści¹ga³ 
najlepszych specjalistów ze świata. Ludzie byli bardzo 
otwarci na nowe spojrzenie na weterynariê, nie tylko 
lecznictwo, ale tak¿e ochronê zdrowia zwierz¹t i lu-
dzi. By³ bardzo szanowany w środowisku medycznym, 
stworzy³ we Wroc³awiu centrum medycyny ekspery-
mentalnej, gdzie wielu obecnych profesorów nauk me-
dycznych, chirurgów, wykonywa³o prace doktorskie. 
By³ recenzentem wielu doktoratów i habilitacji lekarzy 
medycyny cz³owieka. A to, ¿e zosta³ doktorem honoris 
causa naszej uczelni świadczy o tym, ¿e by³ nie tylko 
szanowany, ale te¿ bardzo lubiany. I to trzeba mu od-
daæ - ka¿de wyst¹pienie rektora Badury by³o dowcip-
ne, ciekawe, ka¿de dowodzi³y jego erudycji i szerokich 
horyzontów - podkreśla prof. Ko³acz, który ostatni raz 

Roman Ko³acz: - Profesor Badura by³ dla mnie wzorem 
do naśladowania. W wielu obszarach (fot. Tomasz Le-

wandowski) Indeks studenta Ryszarda Badury (fot. archiwum UPWr)
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rozmawia³ z prof. Badur¹ tu¿ przed świêtami Bo¿ego 
Narodzenia: - To on zadzwoni³ pierwszy z ¿yczeniami. 
Rozmawialiśmy d³ugo, umówiliśmy siê, ¿e przyjadê 
do niego z wizyt¹ ju¿ w nowym roku. Nie zd¹¿y³em. 
I bardzo ¿a³ujê…

Ryszard Badura urodzi³ siê w 1923 roku w Trzebini. 
By³ cz³onkiem wielu towarzystw naukowych, wykszta³-
ci³ blisko 400 specjalistów, ale te¿ kocha³ operê i by³ 
aktywnym cz³onkiem Towarzystwa Wagnerowskiego. 
Legendarna wrêcz jest jego opowieśæ o tym, jak wi-
dzia³ premierê „Halki” Stanis³awa Moniuszki w Operze 
Wroc³awskiej tu¿ po wojnie. W dachu zabytkowego 
budynku by³a dziura od bomby, w orkiestronie sie-
dzieli muzycy z niemieckiej orkiestry, a widzowie ze 
³zami w oczach śpiewali hymn Polski. Ryszard Badura, 
m³ody student Uniwersytetu Wroc³awskiego tê „Halkê” 
ogl¹da³ z jaskó³ki, bo tylko na taki bilet by³o go wtedy 
staæ, ale przez lata z niezmiennym wzruszeniem wspo-
mina³, jak czuli siê Polacy, kiedy niemiecka orkiestra 
odegra³a hymn, a potem mazura. - Ta mi³ośæ do opery 
towarzyszy³a mu ca³e ¿ycie. Nie opuści³ chyba ¿adnej 
premiery - przyznaje Roman Ko³acz.

Prof. Ryszard Badura zmar³ 13 stycznia 2019 roku. 
W latach 1962-1965 by³ prodziekanem i dziekanem 
Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu, od 1965 by³ prorek-
torem, a od 1969 do 1981 r. (przez cztery kadencje) 
rektorem.

(Fot. Tomasz Lewandowski)

Pogrzeb profesora odby³ siê 19 stycznia na cmen-
tarzu św. Wawrzyñca przy ul. Bujwida.

kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

POTENCJA£ ROLNICZY 
DOLNEGO ŚL¥SKA i DOZEDO

Hodowla byd³a miêsnego to szansa dolnośl¹skiego 
rolnictwa? Naukowcy i hodowcy wspólnie o przysz³o-
ści wo³owiny, jej znaczeniu w gospodarce i ¿ywieniu 
cz³owieka. 7 marca 2019r.

Program „Dolny Śl¹sk. Zielona Dolina ¯ywności 
i Zdrowia” to priorytetowy projekt Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wroc³awiu, którego pomys³odawc¹ 

i g³ównym realizatorem jest prof. Tadeusz Trziszka. 
Uniwersytet w porozumieniu z Urzêdem Marsza³kow-
skim Dolnego Śl¹ska utworzy³ innowacyjny program 
gospodarczo-naukowy, który wpisuje siê w rz¹dow¹ 
Strategiê Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie szczególny 
nacisk k³adzie siê na innowacyjnośæ i wynikaj¹cy z tego 
wzrost gospodarczy, konkurencyjnośæ i eksport. 

Dolny Śl¹sk, województwo o powierzchni prawie 
20 tysiêcy kilometrów kwadratowych, to jednocześnie 
region, w którym hoduje siê najmniej krów mlecznych 
i byd³a ras miêsnych.

- To oczywiście, z jednej strony, dziedzictwo minio-
nego czasu, a wiêc kwestia rozdrobnionych gospo-
darstw, ale te¿ i trudniejsze warunki naturalne. Spora 
czêśæ naszego regionu to tereny podgórskie, które 
dysponuj¹ znacznymi area³ami ³¹k, ale jednocześnie 
w³aśnie na tych obszarach mamy do czynienia z roz-
drobnieniem, co obni¿a wielkośæ hodowli - przyznaje 
prof. Jan Twardoñ, który wspólnie z prof. Monik¹ 
Bronkowsk¹ i spó³k¹ DOZEDO, chc¹ przekonaæ ho-
dowców do zwiêkszenia produkcji. Jednym z pierw-
szych dzia³añ by³y spotkania robocze i konferencja 
naukowa, podczas których debatowano o przysz³ości 
wo³owiny, jej walorach zdrowotnych w ¿ywieniu cz³o-
wieka oraz atutach kulinarnych.

- Hodowcy szukaj¹ mo¿liwości poszerzenia swojej 
wiedzy, a tê oferuje im Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wroc³awiu. Uczymy ich projektowania i w³aściwego 
prowadzenia odpowiedniej flory ³¹k i pastwisk, do-
stosowanej do warunków klimatycznych i glebowych. 
Edukujemy w obszarze w³aściwego doboru genetycz-
nego i doskonalenia hodowlanego ras byd³a miêsne-
go sprawdzaj¹cych siê w warunkach klimatycznych 
i ekosystemie Kotliny K³odzkiej i Jeleniogórskiej, a co 
za tym idzie i dobrego ¿ywienia zwierz¹t - pasz¹ z tere-
nów u¿ytkowych, jakimi dysponuje hodowca. Wreszcie 
uczymy prawid³owego rozrodu, profilaktyki chorób 
i tego, na czym polega dobrostan zwierz¹t hodowla-
nych - t³umaczy prof. Twardoñ.

Aby poprawiæ dobrostan zwierz¹t oraz zminimali-
zowaæ straty zwi¹zane z porodem oraz okresem po-
porodowym w stacji badawczo-dydaktycznej UPWr 
w Radomierzu, gdzie obecnie jest 150 sztuk byd³a miê-
snego, zainstalowano w oborze ( porodówce ) kamery.

- Monitoring s³u¿y pieczy nad cielnymi krowami 
i ich porodami. Do tej pory, kiedy zbli¿a³ siê poród, 
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zwierzê by³o ca³y czas pod kontrol¹, ale ka¿de wej-
ście do obory oznacza³o dla niego dodatkowy stres. 
Zminimalizowaliśmy go w³aśnie dziêki kamerom. 
Na monitorze obserwujemy na bie¿¹co, równie¿ na 
uczelni, jak przebiega poród. Krowa ma ciszê, spokój, 
a obs³uga zwierz¹t i lekarz weterynarii interweniuj¹ 
dopiero wtedy, kiedy zaczyna siê dziaæ coś niepokoj¹-
cego. To jeden z istotnych elementów dbania w³aśnie 
o dobrostan zwierz¹t hodowlanych. Innym wa¿nym 
jest ich wypasanie - byd³o ras miêsnych - Limousine 
i Charolaise lubi przestrzeñ, swobodê ruchu i co istotne 
mo¿e przebywaæ na zewn¹trz w temperaturze do ok. 
-15 stopni Celsjusza. Zapewnia im to odpowiednia 
okrywa w³osowa, grubośæ skóry, tkanka t³uszczowa 
- mówi prof. Jan Twardoñ z Katedry Rozrodu z Klinik¹ 
Zwierz¹t Gospodarskich.

W ramach programu spó³ki DOZEDO o problemach, 
mo¿liwościach i wyzwaniach dyskutowano podczas 
dwóch konferencji „Wo³owina z Zielonej Doliny” - Zdro-
wa krowa - Zdrowy cz³owiek, w Bystrzycy K³odzkiej 
i Radkowie, do udzia³u w których zaproszono nie tylko 
naukowców, ale przede wszystkim hodowców oraz m³o-
dzie¿ szkó³ średnich. Nieprzypadkowy by³ wybór miejsc.

- Kotlina K³odzka i okolice Radkowa to te obszary 
Dolnego Śl¹ska, gdzie hodowla byd³a miêsnego po-
woli rośnie w si³ê, gdzie pracuj¹ świadomi hodowcy, 
systematycznie podnosz¹cy sobie poprzeczkê i wy-
znaczaj¹cy sobie nowe cele. A my, naukowcy, wraz 
z urzêdnikami, jesteśmy po to, by im w realizacji tych 
celów pomóc, bo skorzysta na tym ca³y region - pod-
kreśla prof. Jan Twardoñ.

- Hodowla zwierz¹t jest nierozerwalnie zwi¹zana 
z ¿ywieniem cz³owieka, to zaś na naszych oczach nie-
mal¿e staje siê elementem zmian nie tylko gospodar-
czych, ale te¿ spo³ecznych. Rośnie zainteresowanie 
¿ywności¹ nisko przetworzon¹, naturaln¹, ekologiczn¹, 
lokalnego pochodzenia. Mamy coraz wiêksz¹ świa-
domośæ ¿ywieniow¹, a to przek³ada siê na postawy 
i wybory, jakich dokonujemy w sklepach - dodaje prof. 
Monika Bronkowska, przyznaj¹c, ¿e niebagatelne zna-
czenie w kszta³towaniu postaw prozdrowotnych ma 
edukacja. To ona uświadamia konsumentom, jakie 
wp³yw na organizm cz³owieka ma to, co jedz¹.

kbk
(Fot. Tomasz Lewandowski)

Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

UWAGA! 
STOSOWANIE KAS FISKALNYCH W ZLZ
W zwi¹zku z nowymi przepisami dotycz¹cymi sto-

sowania kas fiskalnych informujemy, ¿e ka¿dy z pra-
cowników obs³uguj¹cych kasê (niezale¿nie od formy 
zatrudnienia, tak¿e wykonuj¹cy pracê w ramach dzia-
³alności gospodarczej) musi zapoznaæ siê z informacj¹ 
o zasadach ewidencji, wystawiania paragonu fiskalne-
go oraz o skutkach ich nieprzestrzegania. Zapoznanie 
siê z t¹ informacj¹ pracownik powinien poświadczyæ 
w formie oświadczenia.

Oświadczenie sk³adane jest na piśmie, w dwóch 
egzemplarzach, z czego jeden jest dla pracownika, 
a drugi powinien byæ przechowywany z dokumentami 
ksiêgowymi. Osoby, które obs³ugiwa³y kasê fiskaln¹ 
przed 1 maja 2019 musz¹ z³o¿yæ takie oświadczenia do 
31.05.2019. Osoby rozpoczynaj¹ce pracê z kas¹ po 
dniu 1 maja sk³adaj¹ oświadczenie przed rozpoczêciem 
ewidencji na kasie.

Poni¿ej wzór dokumentu, zgodny z nowym rozpo-
rz¹dzeniem.

Dotyczy w³aścicieli/kierowników zlz zatrudniaj¹cych 
pracowników.  Arkadiusz Kwieciñski



I. Informacja o zasadach ewidencji1)

A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzeda¿y przy 
u¿yciu kasy rejestruj¹cej i wystawiania parago-
nu fiskalnego:
1. Ka¿da sprzeda¿ towaru lub us³ugi osobie fizycz-

nej, która nie prowadzi dzia³alności gospodarczej, 
a tak¿e rolnikowi rycza³towemu (w tym równie¿ 
otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy 
u¿yciu kasy rejestruj¹cej.

2. Sprzedawca ma obowi¹zek wystawiæ i wydaæ 
ku puj¹cemu paragon fiskalny, nawet bez jego 
¿¹ dania.

3. Paragon fiskalny jest wydawany kupuj¹cemu naj-
później z chwil¹ przyjêcia nale¿ności, bez wzglêdu 
na formê p³atności (zap³ata gotówk¹, kart¹, od-
roczona p³atnośæ, przelew, itp.).

4. Sprzedawca, który otrzyma³ zaliczkê w gotówce, 
wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwil¹ jej 
otrzymania.

5. Sprzedawca, który otrzyma³ zaliczkê przelewem 
lub tytu³em wp³aty na rachunek, wystawia i wy-
daje paragon fiskalny niezw³ocznie po uznaniu tej 

Akty i porady

prawne



136 Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 2 (114), 2019

nale¿ności na rachunku bankowym (lub rachunku 
w SKOK), nie później ni¿ z koñcem miesi¹ca, 
w którym nale¿nośæ zosta³a uznana na rachunku, 
a jeśli przed koñcem tego miesi¹ca podatnik do-
kona³ sprzeda¿y, paragon fiskalny za otrzyman¹ 
zaliczkê wystawia najpóźniej z chwil¹ dokonania 
tej sprzeda¿y.

6. Paragon fiskalny zawiera w szczególności na-
stêpuj¹ce dane: napis „PARAGON FISKALNY”, 
dane sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie 
umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy 
kasy rejestruj¹cej.

7. Dokument, który nie zawiera danych wymienio-
nych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym.

B. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia 
ewidencji sprzeda¿y i wystawiania paragonu 
fiskalnego:
1. Na osobê, która dokona sprzeda¿y z pominiêciem 

kasy rejestruj¹cej albo nie wyda paragonu fiskal-
nego (faktury), mo¿e zostaæ na³o¿ona kara grzyw-
ny za przestêpstwo skarbowe albo wykroczenie 
skarbowe (zgodnie z art. 62 §4 i §5 ustawy z dnia 
10 września 1999r. - Kodeks karny skarbowy 
(Dz.U. z 2018r. poz. 1958, z późn. zm.).

2. Niezaewidencjonowanie sprzeda¿y przy u¿yciu 
kasy rejestruj¹cej powoduje zani¿anie wysokości 
sprzeda¿y podatnika, która powinna byæ opodat-
kowana.

3. Wystawienie i wydanie z kasy rejestruj¹cej innego 
dokumentu ni¿ paragon fiskalny (faktura) oznacza, 
¿e sprzeda¿ nie zosta³a zaewidencjonowana i nie 
wydano paragonu fiskalnego (faktury).

II. Oświadczenie osoby, która prowadzi u po-
datnika ewidencjê sprzeda¿y przy u¿yciu 
kasy rejestruj¹cej, o zapoznaniu siê z infor-
macj¹ o zasadach ewidencji1)

A. Dane podatnika:
NIP podatnika:  ..............................................
Nazwa2)/Nazwisko i pierwsze imiê3): ...............

B. Dane osoby, która prowadzi u podatnika ewi-
dencjê sprzeda¿y przy u¿yciu kasy rejestruj¹cej:
Nazwisko i pierwsze imiê:  ...............................
Numer PESEL:  ..............................................

C. Treśæ oświadczenia
Oświadczam, ¿e podatnik zapozna³ mnie z zasa-

dami prowadzenia ewidencji sprzeda¿y przy u¿yciu 
kasy rejestruj¹cej i wystawiania paragonu fiskalnego 
oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, ob-
jêtymi informacj¹ o zasadach ewidencji.

Oświadczam, ¿e znam obowi¹zki wskazane w in-
formacji o zasadach ewidencji. Wiem, ¿e za dokona-
nie sprzeda¿y z pominiêciem kasy rejestruj¹cej albo 
niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym 
wydanie z kasy rejestruj¹cej dokumentu innego 
ni¿ paragon fiskalny (faktura), mogê zostaæ ukara-
ny/a kar¹ grzywny za przestêpstwo skarbowe albo 
wykroczenie skarbowe.

D. Data i miejsce sporz¹dzenia oświadczenia oraz 
podpis sk³adaj¹cego oświadczenie 4):
Data (dd-mm-rrrr):  ........................................
Miejsce:  ........................................................
Imiê i nazwisko:  .............................................
Czytelny podpis:  ............................................

Objaśnienia
1) Dokument sporz¹dza siê w dwóch jednobrzmi¹cych eg-

zemplarzach, po jednym dla podatnika i osoby, która 
prowadzi u podatnika ewidencjê sprzeda¿y przy u¿yciu 
kasy rejestruj¹cej.

2) Wype³niæ w przypadku podmiotu niebêd¹cego osob¹ 
fizyczn¹.

3) Wype³niæ w przypadku osoby fizycznej.
4) Osoba, która prowadzi u podatnika ewidencjê sprzeda-

¿y przy u¿yciu kasy rejestruj¹cej. Jej dane znajduj¹ siê 
w czêści B oświadczenia.

UWAGA 
ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZ¥CYCH 

WYSTAWIANIA RECEPT

Szanowni Pañstwo! 
Informujê, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi, zmienio-

nymi w ubieg³ym roku przepisami dotycz¹cymi wysta-
wiania recept na środki odurzaj¹ce/narkotyczne 
(nie dotyczy to substancji psychotropowych z grupy 
4P, np. Fenobarbitalu i Diazepamu), zmieni³y siê 
zasady wydawania tak zwanych „ró¿owych recept”. 
Proszê o zapoznanie siê z treści¹ ni¿ej wymienionych 
rozporz¹dzeñ: 
1. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie re-

cept z dnia 13 kwietnia 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 
745). Zgodnie z przepisami par. 5 pkt 11 tego roz-
porz¹dzenia lekarze weterynarii chc¹cy wystawiaæ 
recepty na leki psychotropowe powinni wyst¹piæ po 
druki do wojewódzkiego inspektora farmaceutycz-
nego w³aściwego ze wzglêdu na adres zamieszkania 
osoby wystawiaj¹cej receptê. 

2. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 
substancji psychotropowych, środków odurzaj¹cych 
oraz nowych substancji psychoaktywnych z dnia 17 
sierpnia 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1591).
W razie pytañ i w¹tpliwości mo¿na zasiêgn¹æ infor-

macji w Inspektoracie Farmaceutycznym (odpowie-
dzialnym za recepty): tel. 713406980, 713406975.

 Z powa¿aniem, 
Wojciech Hildebrand 
Prezes Rady DIL-Wet.
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adwokat Karolina S³u¿ewska-Woźnicka
Celichowscy S³u¿ewska-Woźnicka Spó³ka Partnerska 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
ul. Zakrêt 26/2, 60-351 Poznañ
tel. (+48) 618523261
email: ksluzewska@kancelaria-csp.pl

PROBLEMATYKA UBEZPIECZEÑ 
W PRAKTYCE WETERYNARYJNEJ

Dzia³alnośæ zawodowa lekarza weterynarii, podobnie 
jak innych przedstawicieli zawodów medycznych, ce-
chuje du¿a samodzielnośæ oparta na wykorzystaniu wy-
soko specjalistycznej wiedzy. Taki model wykonywania 
zawodu powoduje niebezpieczeñstwo odpowiedzial-
ności odszkodowawczej, zarówno w aspekcie odpo-
wiedzialności cywilnej, jak równie¿ odpowiedzialności 
maj¹tkowej. Z tej przyczyny dzia³alnośæ gospodarcza 
prowadzona przez lekarza weterynarii wymaga szero-
kiego parasola ochronnego.

Na podstawowy pakiet ubezpieczenia odpowiedzial-
ności lekarza weterynarii sk³adaj¹ siê:

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC);
• ubezpieczenie maj¹tkowe;
• ubezpieczenie nastêpstw nieszczêśliwych wypad-

ków (NNW).
Ustawodawca nie wprowadzi³ obowi¹zkowego ubez-

pieczenia OC dla lekarza weterynarii. Z tego wzglêdu 
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna nie posiada wy-
negocjowanej oraz zawartej z jednym ubezpieczycie-
lem ubezpieczeniowej umowy generalnej. Negocjacj¹ 
wariantów ubezpieczeñ dla lekarzy weterynarii zajmuj¹ 
siê zatem poszczególne okrêgowe izby lekarsko-we-
terynaryjne umo¿liwiaj¹c lekarzowi przyst¹pienie do 
tak wynegocjowanej grupowej umowy ubezpieczenia. 
Poza mo¿liwości¹ przyst¹pienia do ubezpieczenia gru-
powego, lekarze weterynarii maj¹ mo¿liwośæ wynego-
cjowania w³asnych, indywidualnych wariantów ubez-
pieczeñ. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ mo¿liwości negocjacyjne 
klienta indywidualnego pozostaj¹ zawsze mniejsze ni¿ 
mo¿liwości negocjacyjne instytucji.

Bez wzglêdu na wariant ubezpieczenia - indywidual-
ne b¹dź grupowe - konieczne jest dokonanie weryfika-
cji wartości sumy ubezpieczenia oraz przystosowania jej 
do zakresu świadczeñ realizowanych przez lekarza we-
terynarii. Na sumê ubezpieczeniow¹ sk³ada siê zatem 
ilośæ oraz rodzaj pacjentów, ich wartośæ, wspó³praca 
z innymi podmiotami bez wzglêdu na rodzaj tej wspó³-
pracy (kontrakt, umowa o pracê), obrót lekarstwami. 

W ubezpieczeniu OC istotne znaczenie ma równie¿ 
trigger czasowy, to jest czasowy zakres ochrony ubez-
pieczeniowej. Obecnie standardem proponowanym 
przez ubezpieczycieli jest korzystny dla ubezpieczonego 
trigger loss occurence.

Wybór adekwatnego wariantu ubezpieczenia OC 
przez lekarza weterynarii, w tym wysokośæ sumy 
ubezpieczenia, ma wp³yw na wysokośæ rocznej sk³ad-
ki ubezpieczeniowej. Sk³adka ta mo¿e zostaæ obni¿o-
na poprzez wprowadzenie do umowy ubezpieczenia 
fanszyzy integralnej, to jest progu określonej kwotowo 
wartości pieniê¿nej, po przekroczeniu której ubezpie-

czyciel odpowiada za szkodê b¹dź udzia³u w³asnego, 
to jest wskazanej procentowo lub kwotowo wielkości 
w stosunku do wysokości nale¿nego odszkodowania, 
do której wyp³aty zobowi¹zany jest ubezpieczony - le-
karz weterynarii.

Zalet¹ posiadanego ubezpieczenia OC jest tak¿e 
mo¿liwośæ wst¹pienia ubezpieczyciela w proces prze-
ciwko lekarzowi weterynarii z tytu³u ewentualnych 
zaniechañ b¹dź b³êdów w sztuce.

Niemniej istotnym elementem posiadanego ubez-
pieczenia jest ubezpieczenia maj¹tkowe. Pozwala ono 
obj¹æ ochron¹ ubezpieczeniow¹ posiadane przez le-
karza weterynarii dobra materialne, w tym sprzêt me-
dyczny - stacjonarny oraz mobilny, jak równie¿ sprzêt 
elektroniczny. Ubezpieczenie maj¹tkowe pozwala tak¿e 
na przejêcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności 
na wypadek zaistnienia zdarzeñ losowych, takich jak 
po¿ar, zalanie, kradzie¿, etc.

Ubezpieczeniem chroni¹cym lekarza weterynarii 
w przypadku zaistnienia nieszczêśliwego wypadku 
jest ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie to wywo³uje 
czêsto problemy interpretacyjne i porównawcze z ubez-
pieczeniem OC. Odnotowaæ nale¿y, i¿ ubezpiecze-
nie OC pozwala na uzyskanie gratyfikacji finansowej 
przez osobê, której lekarz weterynarii wyrz¹dzi³ szkodê. 
Ubezpieczenie NNW chroni zaś lekarza weterynarii 
w przypadku zaistnienia dotycz¹cego go nieszczêśli-
wego wypadku.

Nale¿y odnotowaæ, i¿ nierzadko dochodzi do sytu-
acji, w której - pomimo oczywistej konieczności przy-
jêcia odpowiedzialności odszkodowawczej, ubezpieczy-
ciel odmawia jego wyp³aty. W takiej sytuacji konieczne 
jest wyst¹pienie z powództwem o zap³atê przeciwko 
ubezpieczycielowi.

––––––––

ZATRUDNIENIE W PRAKTYCE WET. 
- UMOWY, ZAKAZ KONKURENCJI, 

KLAUZULE DODATKOWE
Poza mo¿liwości¹ prowadzenia indywidualnej dzia³al-

ności gospodarczej przez lekarza weterynarii, nierzad-
kim zjawiskiem jest podejmowanie wspó³pracy z innym 
lekarzem weterynarii b¹dź lecznic¹ weterynaryjn¹. Pod-
stawowymi umowami, które określaj¹ prawa i obowi¹z-
ki takiej wspó³pracy jest umowa o pracê oraz kontrakt.

Wśród umów o pracê wyró¿nia siê:
• umowê o pracê na okres próbny;
• umowê o pracê na czas nieokreślony;
• umowê o pracê na czas określony;
• umowa o pracê o zastêpstwo.
Umowa o pracê na okres próbny zawierana jest 

na okres nieprzekraczaj¹cy trzech miesiêcy. Umowa 
zawierana jest w celu sprawdzenia kwalifikacji pracow-
nika i mo¿liwości jego zatrudnienia w celu wykony-
wania określonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie 
umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem 
jest mo¿liwe, je¿eli pracownik ma byæ zatrudniony do 
pracy innego rodzaju.
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Umowê o pracê na czas określony cechuje wskazana 
w jej treści d³ugośæ trwania. Po up³ywie czasu, na jaki 
umowa zosta³a zawarta, umowa ta wygasa. Umowa 
o pracê na czas określony z tym samym pracowni-
kiem nie mo¿e byæ zawarta na okres d³u¿szy ni¿ 33 
miesi¹ce, zaś ich ³¹czna liczba nie mo¿e przekroczyæ 
trzech. Po przekroczeniu wskazanych powy¿ej norm, 
umowa ulega przekszta³ceniu na umowê zawart¹ na 
czas nieokreślony.

Najistotniejsz¹ cech¹ umowy zawartej na czas nie-
określony jest brak wskazania czasu, na jaki zosta³a 
zawarta. Umowa o pracê zawarta na czas nieokreślo-
ny ulega rozwi¹zaniu za wypowiedzeniem, przy czym 
d³ugośæ trwania wypowiedzenia uzale¿niona jest od 
czasu, przez jaki obowi¹zywa³a. Umowa ta stanowi 
najkorzystniejsze rozwi¹zanie dla pracowników, którym 
gwarantuje ci¹g³ośæ zatrudnienia.

Umowa o pracê o zastêpstwo nawi¹zywana jest 
z pracownikiem, który zobowi¹zuje siê do wykony-
wania czynności w zastêpstwie innego zatrudnionego 
przez pracodawcê pracownika, który nie mo¿e czaso-
wo wykonywaæ swoich obowi¹zków pracowniczych. 
Umowa ta ulega rozwi¹zaniu z chwil¹ powrotu do 
pracy pracownika pierwotnego.

Istotnym elementem z punktu widzenia praktyki 
weterynaryjnej jest odpowiedzialnośæ maj¹tkowa pra-
cownika, która nie mo¿e przekroczyæ trzykrotnego 
wynagrodzenia. Dodatkowo mo¿liwe jest zawarcia 
z pracownikiem umowy o odpowiedzialnośæ za mie-
nie powierzone, w tym mobilne aparaty USG/RTG.

W umowie o pracê nale¿y określiæ nadto model 
rozliczania czasu pracy (godzinowy, zadaniowy) oraz 
uwzglêdniæ dy¿ury.

O ile treśæ umowy o pracê regulowana jest w prze-
wa¿aj¹cej mierze przez przepisy Kodeksu pracy, o tyle 
wiêksz¹ swobodê negocjacyjn¹ posiadaj¹ obie strony 
w przypadku kontraktu. Kontrakt zak³ada równośæ 
stron takiego stosunku prawnego, co oznacza miêdzy 
innymi mo¿liwośæ negocjacji korzystnych dla siebie 
warunków w interesuj¹cym aspekcie. Zasadnicz¹ za-
let¹ takiej regulacji jest mo¿liwośæ przyznania przez 
zleceniodawcê wy¿szych zarobków. Wad¹ zaś jest 
koniecznośæ prowadzenia przez zleceniobiorcê w³a-
snej dzia³alności gospodarczej, koniecznośæ op³acania 
sk³adek ZUS oraz podatków oraz pe³na odpowiedzial-
nośæ z tytu³u wykonywanych czynności zawodowych 
zarówno w aspekcie odpowiedzialności cywilnej, jak 
równie¿ maj¹tkowej.

Kontrakt ma mo¿liwośæ ustalenia tak¿e odmiennych 
od re¿imu Kodeksu pracy warunków czasu pracy oraz 
jego rozliczania.

Aktualnie coraz czêściej spotyka siê dodatkowe umo-
wy do umowy o pracê oraz kontrakt w postaci umowy 
o zakazie konkurencji. 

Umowa taka zak³ada, i¿ wspó³pracownik lekarza 
weterynarii w okresie zwi¹zanym umow¹, a tak¿e 
określony czas po jej ustaniu, nie bêdzie podejmowa³ 
czynności zawodowych w stosunku do klientów leka-
rza weterynarii, na określonym terenie b¹dź wobec 
określonej grupy pacjentów. Naruszenie zakazu konku-

rencji mo¿e rodziæ odpowiedzialnośæ odszkodowawcz¹ 
wskazan¹ w umowie. 

Sporz¹dzaj¹c umowê nie mo¿na pomin¹æ klauzu-
li regeneracji si³, klauzuli prowadzenia dokumentacji 
medycznej, klauzuli kar umownych, klauzuli odpowie-
dzialności oraz klauzuli szkoleniowej. 

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, by ka¿da osoba, która po-
dejmuje wspó³pracê z lekarzem weterynarii (inny lekarz 
weterynarii, technik weterynarii, sta¿ysta, praktykant) 
posiada³a umowê określaj¹c¹ zakres jej obowi¹zków.

Kronika

wydarzeñ

ABSOLUTORIUM WYDZIA£U 
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Uroczystośæ Absolutorium Wydzia³u Medycyny We-
terynaryjnej UP we Wroc³awiu odby³a siê 13 kwietnia 
2019 roku w Auli Papie¿a Jana Paw³a II w Centrum 
Naukowo-Dydaktycznym przy Placu Grunwaldzkim. 
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O godzinie 10:00 do Sali wype³nionej absolwentami 
i gośæmi wkroczy³ poczet sztandarowy ze Sztandarem 
Wydzia³u, a za nim przy dźwiêkach poloneza weszli 
kolejno Doktorzy, Rada Wydzia³u, Prodziekani oraz 
Dziekan Wydzia³u.

Po zajêciu miejsc wszyscy uczestnicy uroczystości 
na stoj¹co wys³uchali pieśni Gaude Mater Polonia 
w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego 
pod dyrekcj¹ prof. Alana Urbanka. Chór wystêpowa³ 
kilkakrotnie podczas uroczystości.

Otwarcia uroczystości oraz powitania obecnych do-
kona³ Dziekan prof. Krzysztof Kubiak s³owami:

„Wysoka Rado Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej, 
Szanowni i dostojni Goście zaszczycaj¹cy tê uroczy-
stośæ, Szanowni Doktorzy, Drodzy absolwenci, Panie 
i Panowie.

W imieniu kierownictwa Wydzia³u Medycyny Wete-
rynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu 
mam zaszczyt powitaæ Pañstwa na uroczystym absolu-
torium tegorocznych absolwentów naszego Wydzia³u 
rocznika 2013-2019.

Serdecznie witam: Pani¹ prof. dr hab. Annê Che³-
moñsk¹-Soyta - Prorektor ds. innowacji i wspó³pracy 
z gospodark¹, a jednocześnie cz³onka Rady Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej, Pana prof. dr. hab. in¿. 
Jaros³awa Bosego - Prorektora ds. nauki i wspó³pracy 
z zagranic¹, Pana mgr. Mariana Rybarczyka - Kancle-
rza naszej Uczelni.

Witam: Pana mgr. in¿. Krzysztofa Grembowskie-
go, zastêpcê kanclerza ds. administracyjno-gospodar-
czych, Pana mgr. in¿. Adama Szopê, zastêpcê kancle-
rza ds. technicznych.

Witam Dziekanów i Prodziekanów Wydzia³ów nasze-
go Uniwersytetu: Pani¹ dr hab. in¿. Annê Czubaszek, 
prof. nadzw. UPWr. - Dziekan Wydzia³u Biotechno-
logii i Nauk o ¯ywności, Pana dr. hab. in¿. Bogdana 
Stêpnia, prof. nadzw. UPWr. - Dziekana Wydzia³u 
Przyrodniczo-Technologicznego, Pani¹ dr hab. in¿. 
El¿bietê Bondar-Nowakowsk¹, prof. nadzw. UPWr. 
- Prodziekan Wydzia³u In¿ynierii Kszta³towania Środo-
wiska i Geodezji ds. kierunków studiów budownictwo 
oraz in¿ynieria bezpieczeñstwa, Pani¹ dr Magdalenê 
Senze - Prodziekan Wydzia³u Biologii i Hodowli Zwie-
rz¹t ds. kierunków bioinformatyka i bezpieczeñstwo 
¿ywności.

Witam osoby uhonorowane przez Radê Wydzia³u 
Medalem „Za zas³ugi dla Wydzia³u Medycyny We-
terynaryjnej”: Pani¹ prof. dr. hab. Lubov Slivinsk¹, 
kierownik Katedry Chorób Wewnêtrznych Zwierz¹t 
i Diagnostyki Klinicznej Lwowskiego Narodowego 
Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotech-
nologii im. S.Z.Grzyckiego (Ukraina), Pana dr. Igora 
Maksymowycha, Prodziekana Wydzia³u Medycyny We-
terynaryjnej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu 
Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana 
Grzyckiego, Pani¹ lek. wet. Ma³gorzatê Go³êbiowsk¹ 
z Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych 
we Wrześni wraz z ma³¿onkiem, Pana lek. wet. Paw³a 
Iskrzaka z firmy Agri Plus. Sp. z o.o., Pana lek. wet. 
Marka Czernieckiego z firmy Agri Plus. Sp. z o.o.

Witam Pana prof. dr hab. Jerzego Bieñka - prezesa 
Stowarzyszenia Absolwentów UPWr.

Witam Pani¹ mgr Ewê Hajdasz - dyrektor Studium 
Jêzyków Obcych i Nauk Humanistyczno-Spo³ecznych 
UPWr.

Witam Pani¹ Wandê ¯ebrowsk¹ - Kierownik Admi-
nistracyjnego Rejonu „Norwida i Kliniki”.

Witam emerytowanych nauczycieli akademickich, 
by³ych Dziekanów Naszego Wydzia³u: Pana prof. dr. 
hab. Eryka Adamczyka i Pana prof. dr. hab. dr h.c. 
Józefa Nicponia.

Witam emerytowanego nauczyciela akademickiego, 
by³ego Kierownika Katedry Biostruktury i Fizjologii 
Zwierz¹t Naszego Wydzia³u Pana prof. dr. hab. Woj-
ciecha Zawadzkiego.
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Serdecznie witam przedstawicieli instytucji pañstwo-
wych, administracji weterynaryjnej i samorz¹du lekar-
sko-weterynaryjnego, przedstawicieli firm i wydaw-
nictw weterynaryjnych - darczyñców, którzy zechcieli 
uświetniæ swoj¹ obecności¹ dzisiejsz¹ uroczystośæ, 
którzy od wielu lat bezinteresownie wspieraj¹ Wydzia³ 
Medycyny Weterynaryjnej we Wroc³awiu, a dziś ufun-
dowali Nagrody dla naszych Absolwentów.

Witam: Pana Pu³kownika lek. wet. Dariusza Jac-
kowskiego z Departamentu Wojskowej S³u¿by Zdrowia 
MON; Pana Doktora Zdzis³awa Króla - Dolnośl¹skiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii; Pani¹ Doktor 
Agatê Bobrowsk¹ - Zastêpcê Lubuskiego Wojewódz-
kiego Lekarza Weterynarii; Pana Doktora Manfreda 
Sabascha - Zastêpcê Opolskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii; Pana Doktora Macieja Gogul-
skiego - Prezesa Rady Wielkopolskiej Izby Lek.-Wet., 
reprezentuj¹cego w dniu dzisiejszym równie¿ Prezesa 
Krajowej Rady Lek.-Wet.; Pana Doktora Wojciecha 
Hildebranda - Prezesa Rady Dolnośl¹skiej Izby Lek.-
-Wet.; Pani¹ Doktor Dorotê Sucheck¹ - Prezes Rady 
Lubuskiej Izby Lek.-Wet.; Pana Doktora Ireneusza 
Gewalda - Zastêpcê Prezesa Rady Śl¹skiej Izby Lek.-

-Wet.; Pana Doktora Alojzego Gnota - cz³onka Rady 
Opolskiej Izby Lek.-Wet.; Pana Doktora Jana Dorobka 
- redaktora naczelnego Biuletynu Dolnośl¹skiej Izby 
Lek.-Wet. i cz³onka Krajowej Rady Lek.-Wet.; Pana 
Ryszarda Borysa - Wiceprezesa Dolnośl¹skiej Izby 
Rolniczej.

Witam Przedstawicieli firm i organizacji - fundatorów 
nagród: Pana Tomasza Biernata z firmy MEDIVET; raz 
jeszcze, tym razem w roli fundatora nagród dla absol-
wentów, witam Pana Doktora Paw³a Iskrzaka z firmy 
AGRI PLUS; Pana Doktora Andre Jakubowskiego, 
w³aściciela i prezesa firmy EUROWET; Pani¹ Monikê 
Kolarsk¹ z firmy AZAN; Pana Doktora Marka Kukie³kê 
z firmy BIOWET PU£AWY; Pani¹ Martynê £awniczak 
z firmy PROFI-LINGUA; Pani¹ Weronikê Milanowsk¹ 
i Pana Mateusza Mizerê ze Zrzeszenia Studentów We-
terynarii UPWr.; Pana Doktora Tomasza Piaseckiego, 
opiekuna Studenckiego Ko³a Naukowego Medycyny 
Zwierz¹t Egzotycznych MEPHITIS; Pani¹ Doktor Mal-
winê S³owikowsk¹, opiekuna Studenckiego Ko³a Na-
ukowego Medyków Weterynaryjnych CHIRON.

Witam przedstawicieli pozosta³ych firm i instytucji 
wspó³pracuj¹cych z Wydzia³em: Pani¹ Ellen Bergene 
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i Pana Enoka Johna Hansena, zarz¹dzaj¹cych firm¹ re-
krutuj¹c¹ kandydatów na studia z obszaru Skandynawii; 
Pana Leszka H¹dzlika - prezydenta Polskiej Federacji 
Byd³a i Producentów Mleka; Pana Doktora Grzegorza 
W¹siatycza - w³aściciela Kliniki Ma³ych Zwierz¹t W¥-
SIATYCZ w Poznaniu.

Witam opiekunów rocznika 2013-2019: Pani¹ dr 
hab. Kamilê Gliñsk¹-Suchock¹, prof. nadzw. UPWr.; 
Pana dr. hab. Alberta Czerskiego, prof. nadzw. UPWr.; 
Pana dr. Jaros³awa Paconia.

Witam doktorów, którzy dziś przyst¹pi¹ do promocji 
doktorskiej, witam cz³onków Rady Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej.

Najserdeczniej witam Was tegoroczni Absolwenci, 
Wasze Rodziny i Przyjació³.

Wysoka Rado Wydzia³u, 
Szanowni Goście, Drodzy Absolwenci!
Dzieñ dzisiejszy jest dniem wyj¹tkowym dla środowi-

ska akademickiego Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. Jesteśmy 
uczestnikami uroczystości zwi¹zanej z absolutorium 
absolwentów rocznika 2013-2019. Niew¹tpliwie jest 
to powód do świêtowania wielkiego sukcesu m³odych 
ludzi, którzy po prawie 6 latach nauki otrzymaj¹ wy-
marzony dyplom lekarza weterynarii. Dyplom ten 
uzyskali na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, który 
jest jednym z piêciu wydzia³ów tworz¹cych strukturê 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. 

G³ównym celem Wydzia³u jest jak najlepsze kszta³-
cenie przysz³ych lekarzy weterynarii oraz prowadzenie 
badañ naukowych na najwy¿szym poziomie. Polska 
Komisja Akredytacyjna, która ocenia jakośæ kszta³ce-
nia, w roku 2012 przyzna³a Wydzia³owi ocenê wyró¿-
niaj¹c¹, a w roku 2016 wydzia³ uzyska³ akredytacjê 
europejsk¹ EAEVE. Z kolei w 2017r. w ocenie para-
metrycznej jednostek naukowych Wydzia³ uzyska³ ka-
tegoriê A Plus. W ubieg³ym roku wroc³awski kierunek 
studiów „weterynaria” zdoby³ I miejsce w rankingu 
Perspektyw. W latach 2014-2018 w ramach konsor-
cjum Wroc³awskie Centrum Biotechnologii, Wydzia³ 
mia³ status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiod¹-
cego. 

Zajêcia dydaktyczne dla studentów naszego Wydzia³u 
odbywaj¹ siê w nowoczesnych multimedialnych salach 
dydaktycznych i laboratoriach.

Wydzia³ dysponuje 4 klinikami weterynaryjnymi, 
doskonale wyposa¿onymi, z pomieszczeniami prze-
znaczonymi do zajêæ klinicznych, przychodniami we-
terynaryjnymi i salami operacyjnymi dla ma³ych i du-
¿ych zwierz¹t. W Rolniczym Zak³adzie Doświadczalnym 
„Swojec” znajduje siê obora dydaktyczna. W tej samej 
lokalizacji powstanie Klinika dla du¿ych zwierz¹t. 

W celu podniesienia jakości kszta³cenia praktycz-
nego podpisane zosta³y umowy o wspó³pracy miêdzy 
Wydzia³em Medycyny Weterynaryjnej, a wiod¹cymi 
ośrodkami hodowli zwierz¹t w Polsce tj. Zak³adem 
Doświadczalnym w Paw³owicach nale¿¹cego do Insty-
tutu Zootechniki Pañstwowego Instytutu Badawczego, 
Ośrodkiem Hodowli Zarodowej „G³ogówek” sp. z o.o. 
oraz firm¹ Mlekoland sp. z o.o. w Przeczy, gdzie nasi 

studenci odbywaj¹ sta¿e zawodowe, które s¹ przez nich 
wysoko oceniane. Bardzo dobrze uk³ada siê wspó³pra-
ca naukowa i dydaktyczna z Firm¹ Agri Plus.

Dziêki bezinteresownej ¿yczliwości wielu osób: w³a-
ścicieli, prezesów, dyrektorów firm produkuj¹cych 
¿ywnośæ pochodzenia zwierzêcego, lekarzy wetery-
narii z Inspekcji Weterynaryjnej, nasi studenci mog¹ 
realizowaæ zajêcia z przedmiotów higienicznych. 

Wszystkim tym osobom, za ich „dar serca” w dniu 
dzisiejszym serdecznie dziêkujê i liczê na dalsz¹ owocn¹ 
wspó³pracê.

Drodzy Absolwenci, 
Dzieñ dzisiejszy jest Waszym świêtem. Ju¿ za chwilê 

otrzymacie dyplom ukoñczenia studiów, dyplom leka-
rza weterynarii. To powód do radości i dumy. Tym 
bardziej, ¿e studia weterynaryjne nie nale¿¹ do naj³a-
twiejszych. Pamiêtajcie jednak, ¿e Wasz sukces, jest 
w czêści tak¿e sukcesem innych osób, przede wszyst-
kim Waszych Bliskich. 

Jestem przekonany, drodzy absolwenci, ¿e czas spê-
dzony na naszym Wydziale zawsze bêdziecie wspo-
minali ciep³o, mi³o i serdecznie, i ¿yczê Wam aby by³ 
on inspiracj¹ do organizowania zjazdów kole¿eñskich.

Z optymizmem nale¿y spogl¹daæ w przysz³ośæ i tego 
optymizmu ¿yczê dzisiaj Wam, drodzy absolwenci. 
Rozwijajcie swoje pasje zawodowe, dokszta³cajcie siê, 
bowiem w tym zawodzie cz³owiek uczy siê przez ca³e 
¿ycie, a wykonywaæ bêdziecie zawód zaufania publicz-
nego - to zobowi¹zuje. ¯yczê wam samych sukcesów 
zarówno w ¿yciu prywatnym, jak i zawodowym.

Pamiêtajcie ten Wydzia³ by³, jest i zawsze bêdzie 
Waszym Wydzia³em.”

Dziekan poinformowa³, ¿e Rada Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej w tym roku postanowi³a uhonorowaæ 
Medalem „Za zas³ugi dla Wydzia³u Medycyny Wetery-
naryjnej” siedem osób, które od wielu lat wspó³pracuj¹ 
z naszym Wydzia³em. Przekaza³ g³os pani Prodziekan 
dr Katarzynie Kosek-Paszkowskiej, która przedstawi³a 
osoby wspieraj¹ce Wydzia³ zarówno w zakresie dzia³al-
ności naukowej, jak i w realizacji zadañ dydaktycznych. 
S¹ nimi:

Prof. dr hab. Vasyl Vlizlo - jest profesorem Lwow-
skiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Wete-
rynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego 
(Ukraina) oraz Dyrektorem Instytutu Biologii Zwierz¹t 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Pan Profesor od 
wielu lat wspó³pracuje z naszym Wydzia³em przede 
przy realizacji wspólnych projektów naukowych i publi-
kacji oraz wspieraj¹c wymianê pracowników naukowo-
-dydaktycznych miêdzy Uczelniami;

Prof. dr. hab. Lubov Slivinska pe³ni funkcjê kierow-
nika Katedry Chorób Wewnêtrznych Zwierz¹t i Dia-
gnostyki Klinicznej Lwowskiego Narodowego Uni-
wersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii 
im. S.Z.Grzyckiego. Pani Profesor przyczyni³a siê do 
znacznego rozwoju wspó³pracy naukowej i dydaktycz-
nej miêdzy naszymi wydzia³ami - aktywnie uczestniczy 
w organizacji praktyk wakacyjnych studentów we Lwo-
wie, inicjuje wspólne badania naukowe oraz anga¿uje 
siê we wspólne przedsiêwziêcie naszych Uczelni Kon-
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ferencjê pod nazw¹ „Lwowsko-Wroc³awska Szko³a 
Weterynaryjna”;

Doktor Igor Maksymowych, jako Prodziekan Wy-
dzia³u Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego Naro-
dowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Bio-
technologii im. Stefana Grzyckiego (Ukraina), wspiera 
i organizuje wymianê studentów w ramach praktyk 
wakacyjnych, wymianê pracowników naukowo-dydak-
tycznych oraz anga¿uje siê we wspólne przedsiêwziêcie 
naszych Uczelni Konferencjê pod nazw¹ „Lwowsko-
-Wroc³awska Szko³a Weterynaryjna”;

Doktor Ma³gorzata Go³êbiowska jest absolwentka 
naszego Wydzia³u i nauczycielk¹ w Zespole Szkó³ 
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrześni (by³ym 
Technikum Weterynaryjnym). By³a inicjatork¹ pod-
pisania umowy o wspó³pracy pomiêdzy Uniwersyte-
tem Przyrodniczym we Wroc³awiu i Zespo³em Szkó³ 
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrześni. Dziêki 
zaanga¿owaniu pani Doktor rokrocznie pracownicy 
naukowo-dydaktyczni na spotkaniach z uczniami szko-
³y promuj¹ Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej oraz 
prezentuj¹ wyk³ady dotycz¹ce zagadnieñ tematycznie 
zwi¹zanych z medycyn¹ weterynaryjn¹;

Doktor Pawe³ Iskrzak z firmy Agri Plus. Sp. z o.o. 
jest wspó³organizatorem sta¿y i praktyk studenckich, 
prowadzi badania naukowe wraz z pracownikami na-
ukowymi naszego Wydzia³u. Firma Agri Plus Sp. z o.o. 
z siedzib¹ w Poznaniu jest fundatorem stypendiów dla 
wyró¿niaj¹cych siê studentów;

Doktor Marek Czerniecki z firmy Agri Plus. Sp. 
z o.o. jest wspó³organizatorem sta¿y i praktyk stu-
denckich, prowadzi równie¿ badania naukowe wraz 
z pracownikami naukowymi naszego Wydzia³u; 

Doktor Maciej Pisarek jest absolwentem naszego 
Wydzia³u i wspó³w³aścicielem rodzinnej firmy Gospo-
darstwa Rolnego „Pisarek”. Pan Doktor wraz z ojcem 
od wielu lat organizuje praktyki studenckie i przybli¿a 
im specyfikê opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwie-
rzêtami gospodarskimi.

Dziekan zaprosi³ uhonorowane osoby na prosce-
nium i wrêczy³ im medale oraz z³o¿y³ gratulacje i po-
dziêkowania. Nastêpnie Dziekan poinformowa³, ¿e od-
bêdzie siê promocja doktorów nauk weterynaryjnych. 
Poprosi³ Prodziekana ds. nauki - Profesora Jacka Baniê 
- o odebranie przysiêgi doktorskiej i poprowadzenie tej 
czêści uroczystości.
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Prof. Jacek Bania zwróci³ siê do obecnych doktorów 
z prośb¹ o powstanie i z³o¿enie przysiêgi s³owami:

Spondebitis igitur:
Primus, Vos huius Universitas Rerum Naturalium , 

in qua summum in scientia veterinaria gradum ascen-
deritis, piam perpetuo memoriam habituros, Eiusque 
res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

deinde, honorem, eum, quem in Vos Collaturi su-
mus, integrum incolumenque servaturos, neque umqu-
am pravis moribus, aut, vitae infimia commaculaturos;

postremo, studia scientiarum veterinariarum impi-
gro labore culturos et provecturos non sordidi lucri 
causa, nec, ad vanam captandam gloriam, sed quo 
magis Veritas propagetur, per quam lux humani in-
genii clarius effulgeat.

Haec Vos ex animi Vestri sententia, spodnebitis ac 
pollicebimini?

Doktoranci odpowiedzieli: 
spondeo ac polliceor
Ergo nos promotores, legitime constituti vos ex de-

creto, ordinis scientiarum veterinariarum, doctores 
creamus, eiusque rei fidem, haec diplomata, Univer-
sitas Rerum Naturalium , vobis in manus tradimus. 

Po przyjêciu przysiêgi odby³o siê wrêczenie dyplo-
mów doktorskich, które otrzymali:

Pani dr Pola Borusewicz na podstawie przedsta-
wionej rozprawy doktorskiej nt. „Zastosowanie wy-
sokopolowego rezonansu magnetycznego w diagno-
styce zmian rozrostowych mi¹¿szu w¹troby u psów”. 
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, promotor 
pomocniczy: dr hab. Kamila Gliñska-Suchocka, prof. 
nadzw. UPWr.;

Pani dr Magdalena Brzozowska na podstawie przed-
stawionej rozprawy doktorskiej nt. „Diagnostyka cho-
rób jamy nosowej oraz zatok przynosowych u psów 
i kotów z wykorzystaniem nowoczesnych technik obra-
zowania”. Promotor: prof. dr hab. Zdzis³aw Kie³bowicz;

Pani dr Dominika Kubiak-Nowak na podstawie 
przedstawionej rozprawy doktorskiej nt. „Ocena zmian 
w trakcie rozwoju stawu ³okciowego psów z zastosowa-
niem nowoczesnych metod obrazowania oraz ocena 
przydatności wybranych markerów genetycznych dys-
plazji”. Promotor: prof. dr hab. Zdzis³aw Kie³bowicz;

Pan dr Bart³omiej Liszka na podstawie przedsta-
wionej rozprawy doktorskiej nt. „Leczenie ubytków 
chrz¹stki szklistej stawowej metod¹ transplantacji mo-
zaikowej”. Promotor: prof. dr hab. Zdzis³aw Kie³bo-
wicz, promotor pomocniczy: dr Agnieszka Antoñczyk;

Pani dr Paulina Nieśpielak na podstawie przedsta-
wionej rozprawy doktorskiej nt. „Ocena w³aściwo-
ści mioelektrycznych oraz procesów regeneracji po 
wszczepieniu macierzy pozakomórkowych w ścianê 
macicy królic”. Promotor: dr hab. Albert Czerski, prof. 
nadzw. UPWr., promotor pomocniczy: dr Katarzyna 
Paździor-Czapula;

Pani dr Malwina S³owikowska na podstawie przed-
stawionej rozprawy doktorskiej nt. „Dynamika bia³ek 
ostrej fazy oraz kr¹¿¹cych kompleksów immunologicz-
nych u koni z postaci¹ ciê¿k¹ astmy”. Promotor: dr 
hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw. UPWr.;

Pan dr Pawe³ We³miñski na podstawie przedsta-
wionej rozprawy doktorskiej nt. „Morfologia otworu 
wielkiego u psów wybranych ras miniaturowych”. Pro-
motor: dr hab. Maciej Janeczek, prof. nadzw. UPWr.;

Dyplomy doktorskie wrêcza³ Promotor, gratulacje 
sk³ada³ Promotor i Dziekan.

Nastêpnie Dziekan oznajmi³, ¿e teraz odbêdzie wrê-
czenie dyplomów lekarzy weterynarii absolwentom 
studiów English Division. Przekaza³ Pani Prodziekan 
dr Katarzynie Kosek-Paszkowskiej odebranie przyrze-
czenia od tej grupy Absolwentów i poprowadzenie tej 
czêści uroczystości. Prodziekan dr Katarzyna Kosek-
-Paszkowska w jêzyku angielskim zwróci³a siê do Absol-
wentów o z³o¿enie przyrzeczenia lekarza weterynarii. 
Przyrzekli s³owami: 

As a veterinary medical professional, I solemnly 
swear, according to my vocation:

- I will practice my profession conscientiously with 
current knowledge and competence;

- I will uphold the honour, dignity and integrity of 
the veterinary profession;

- I will promote, to the best of my ability, the pro-
gress of veterinary science;

- and I will follow the law and principles of the 
veterinary code of ethics.

Po przyjêciu przyrzeczenia odby³o siê wrêczenie dy-
plomów lekarza weterynarii oraz nagród Absolwentom 
English Division. Dyplom z wyró¿nieniem otrzyma³a 
lek. wet. Leila Susan Patel. Dyplomy wrêcza³ Dziekan 
prof. Krzysztof Kubiak w asyście Prodziekan dr Ka-
tarzyny Kosek-Paszkowskiej. Nagrody wrêczy³a Pani 
Prodziekan oraz wyg³osi³a krótkie przemówienie w jê-
zyku angielskim do tej grupy Absolwentów.

Dyplomy otrzyma³o 9 Absolwentów English Divi-
sion.

Po tym nast¹pi³o wrêczenie dyplomów lekarzy wete-
rynarii studentom studiów polskojêzycznych.

Dziekan poprosi³ obecnych absolwentów o z³o¿e-
nie przyrzeczenia lekarza weterynarii, a absolwenci 
powtarzali s³owami:

Przyrzekam, ¿e w wykonywaniu obowi¹zków mego 
powo³ania postêpowaæ bêdê sumiennie i gorliwie prze-
strzegaæ bêdê czci mego stanu i wp³ywaæ w miarê si³ na 
postêp nauki medycyny weterynaryjnej, i ¿e wszystkie 
obowi¹zki, które ustawy i rozporz¹dzenia przypisuj¹ 
w wykonywaniu powinności i powo³ania mego ściśle 
spe³niaæ bêdê.

Po przyjêciu przyrzeczenia przyst¹piono do wrêcza-
nia dyplomów lekarza weterynarii. Dyplom z wyró¿nie-
niem otrzyma³a lek. wet. Zuzanna Duda.

Dyplomy wrêcza³ Dziekan. W tym roku dyplomy 
otrzyma³o 200 polskich absolwentów.

Po wrêczeniu dyplomów wyst¹pi³ Prodziekan ds. 
Studenckich dr Stanis³aw Dzimira, który przedstawi³ 
wyró¿nionych i prowadzi³ czêśæ uroczystości poświê-
con¹ wrêczaniu nagród. 

Wśród nagrodzonych by³y dwie absolwentki z Dol-
nego Śl¹ska, którym nagrody ufundowa³a Dolnośl¹ska 
Izba Lekarsko-Weterynaryjna za dobre wyniki w nauce 
i dzia³alnośæ spo³eczn¹.
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Dziekan podziêkowa³ fundatorom i z³o¿y³ gratuluje 
nagrodzonym.

Po wrêczeniu nagród wyg³osili wyk³ady okolicznościo-
we nauczyciele akademiccy wybrani przez Absolwen-
tów: Pani prof. dr hab. Bo¿ena Obmiñska-Mrukowicz 
wyk³ad zatytu³owany „Nowe trendy w farmakoterapii 
weterynaryjnej”, a Pan dr. hab. Marcin Wrzosek wyk³ad 
pt. „How neuro system influences our life”.

Wyk³adowcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Dziekan podziêkowa³ wyk³adowcom i poprosi³ o za-

branie g³osu przedstawicieli Absolwentów, m.in. lek. 
wet. Soniê Lachowsk¹:

„Szanowna Rado Wydzia³u, Dostojni Pañstwo 
Dziekani, Wyk³adowcy, zaproszeni Goście, kole¿anki 
i koledzy...

Na pocz¹tku naszego przemówienia chcielibyśmy 
bardzo serdecznie pogratulowaæ wszystkim doktoran-
tom, którzy dzisiaj oficjalnie odebrali swoje dyplomy. 
Jest wśród Was wiele moich kole¿anek i kolegów 
z pracy, wiêc czujê, jak wysoko podnosi siê teraz po-
przeczka.

I would also like to congratulate the English division 
students. We are very pleased that you have chosen 

our university and we hope that we will meet in our 
future professional life.

Drodzy goście, kiedy ponad 5,5 roku temu po raz 
pierwszy przekroczy³am progi Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej naszej Uczelni, przez myśl mi nie 
przesz³o, ¿e kiedykolwiek bêdê mia³a zaszczyt stan¹æ 
w tym miejscu, aby w imieniu absolwentów wyg³osiæ 
po¿egnalne przemówienie. Jednak jestem tu razem 
z Micha³em i w zwi¹zku z tym chcia³abym Was zabraæ 
w ma³¹ podró¿ w czasie.

Pamiêtacie, drodzy Absolwenci, jak bardzo stresowa-
liśmy siê naszym pierwszym powa¿nym egzaminem? 
Mam tu na myśli maturê. Pewnie wiêkszośæ z Was 
myśla³a, ¿e nie ma nic trudniejszego i niemo¿liwego 
do zdania. Otó¿, nie. Wszystkie te w¹tpliwości rozwia³y 
siê na pierwszym kolokwium z anatomii. Sternum? 
Humerus? a mo¿e os femoris? Najpierw wydawa³o 
siê nam, ¿e rzucamy czarodziejskie zaklêcia, dopiero 
potem okaza³o siê, ¿e dla czêści z nas by³y to kl¹twy. 
Jednak na prawdziw¹ czarn¹ magiê przysz³a pora do-
piero na drugim semestrze.

To wszystko by³o dobrze przemyślane przez Pana 
Dziekana. Najpierw ³atwa i przyjemna chemia, a po-
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tem. Panie Profesorze, proszê siê nie denerwowaæ, 
ale biochemia nie ka¿demu tak g³adko wchodzi³a do 
g³owy. Nazwy na trzy linijki, wzory, na które brako-
wa³o kartki. By³o ciê¿ko. Zbieraliśmy skrupulatnie 
punkcik do punkcika, aby zaliczyæ semestr, a kiedy 
siê to uda³o. przyszed³ czas na drugi semestr bioche-
mii i powtórkê z rozrywki. Tym razem w po³¹czeniu 
z fizjologi¹, immunologi¹, ¿ywieniem i mikrobiologi¹. 
Oj, tak. Tego siê nie zapomina. Jak wygl¹da Shigella? 
Jakich warunków potrzebuje Salmonella? Co to jest 
Chapman? Uprzedzam wszystkich - nie jest to mi³y pan 
w czapce. A agar czekoladowy nie zawiera w sobie 
ani grama czekolady! Pe³no by³o rozczarowañ. Pe³no 
by³o te¿ uśmiechów. Zaczynaliśmy siê przyzwyczajaæ, 
¿e za pierwszym razem na kolokwium idzie siê po to, 
aby przywitaæ siê z prowadz¹cym, za drugim razem 
mo¿na by³o napisaæ ju¿ coś wiêcej ni¿ swoje imiê i na-
zwisko, a przy dobrych wiatrach - za trzecim razem 
Profesor Król z nietêg¹ min¹³ wpisywa³ najpiêkniejsz¹ 
z najpiêkniejszych okr¹glutk¹ trójeczkê. Oczywiście 
wystarczy³o tylko mieæ opanowane wszystkie wymiary 
najrozmaitszych bakterii, znaæ ca³¹ szerok¹ rodzinê 
DNA oraz RNA wirusów, a pod mikroskopem potra-

fi³o siê rozró¿niæ wszystkie grzyby. I proszê bardzo! 
Zaliczenie jak siê patrzy!

Piêknie i z gracj¹ wchodzimy w trzeci rok. I tu chwila 
ciszy. S³yszycie? Niektórzy do tej pory dr¿¹ na sam¹ 
myśl. Bo my ju¿ wiedzieliśmy od pierwszego roku, 
kiedy starsi koledzy nam mówili: jak zdasz biochemiê, 
to wiesz, ¿e skoñczysz weterynariê, ale jak zdasz APY, 
to dowiesz siê kiedy. Æwiczenia z histopatologii mija-
³y nam dośæ przyjemnie. Pocz¹tek zajêæ obejmowa³y 
wyczerpuj¹ce chwile grozy podczas odpytywania, ale 
zaraz potem by³a terapia odprê¿aj¹ca, czyli rysowanie 
najrozmaitszych nowotworów i tkanek. Malunki nie-
jednokrotnie mog³y konkurowaæ z impresjonistycznymi 
dzie³ami chocia¿by Moneta. I tu bardzo ³atwo mo¿-
na by³o rozpoznaæ zestaw kredek m³odego patologa. 
Najszybciej zu¿ywane by³y bowiem kredki czerwone, 
fioletowe i niebieskie.

Niektórym posz³o lepiej, innym gorzej, ale ostatkami 
tchu zdaliśmy równie¿ parazytologiê. Na tych zajêciach 
ju¿ odrzucaliśmy nurt impresjonistyczny i przechodzili-
śmy w klasycyzm. Niejednokrotnie zawstydzaliśmy siê 
porównuj¹c nasz¹ wizjê Taenia saginata z wizj¹ Pana 
Profesora So³tysiaka.
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Ocieraj¹c pot z czo³a wchodziliśmy równie¿ w tam-
tym okresie w zagadnienia z farmakologii. Na tych 
zajêciach myślê, ¿e wiêkszośæ z nas czu³a siê bez-
piecznie i ciep³o, jak u mamy. Pani Profesor z chêci¹ 
dzieli³a siê z nami swoj¹ wiedz¹ i zawsze powtarza³a 
cierpliwie: udowodniæ studentowi, ¿e niewiele wie jest 
bardzo ³atwo, ale udowodniæ, ¿e coś wie - to sztuka. 
Mogê z ca³¹ pewności¹ powiedzieæ, ¿e uda³o siê Pani 
Profesor udowodniæ, ¿e jednak coś wiemy!

Po trzecim roku mia³o ju¿ byæ g³adko - mówili i za-
raz potem weszliśmy na zajêcia z chorób zakaźnych. 
Okaza³o siê, ¿e wcześniej omijane przez nas zagadnie-
nia na anatomii patologicznej by³y wymagane w³aśnie 
tutaj. Patogeneza, objawy, rozpoznanie przy¿yciowe, 
procedury epizootyczne.

G³owa ma³a! ale nie poddaliśmy siê. Dzielnie do-
trwaliśmy do pi¹tego roku. Powtarzaliśmy miêdzy sob¹ 
- dobra, to chyba jest ten moment, kiedy odetchniemy 
i zaczniemy chodziæ na te wszystkie imprezy ze zna-
jomymi, którzy studiowali inne kierunki. Ku naszemu 
zdziwieniu niepozornie brzmi¹cy przedmiot „choroby 
drobiu” okaza³ siê wybuchow¹ mieszank¹ apów i za-
kazów. Wielu z nas wchodz¹c na egzamin modli³o siê, 
aby nie trafiæ na pytanie w stylu: Herpeswirusy u papug 
czy czynniki powoduj¹ce zaburzenia nieśności. Te trud-
ne chwile umila³y nam liczne wyjazdy. A to na fermê 
drobiu, a to wyjazdy z przetwórstwa. Ka¿dy uroczyście 
otrzyma³ swoj¹ porcjê pysznych kabanosów od jednej 
z firm i ju¿ wtedy siedz¹c w autobusie wiedzieliśmy, ¿e 
jest to smak nadchodz¹cego szóstego roku.

Docieraj¹c na niego nie wierzyliśmy, ¿e jesteśmy 
w tym miejscu. Przyszed³ czas na ostatni egzamin 
i pewnie niejednej osobie zakrêci³a siê ³ezka w oku.

Drogie kole¿anki i koledzy, podczas tej podró¿y 
w czasie chcia³am Wam uświadomiæ jedn¹ bardzo 
wa¿n¹ rzecz. Na ten sukces, na zdobycie tytu³u le-
karza weterynarii, zapracowaliśmy sobie. Nie chcia-
³abym, ¿eby ktokolwiek z Was wychodz¹c dziś st¹d 
powiedzia³: uda³o mi siê. Nic nam siê nie uda³o! Mów-
my dumnie z podniesion¹ g³ow¹: dokonaliśmy tego! 
w pe³ni zas³u¿yliśmy na ten tytu³! Nic nie przysz³o nam 
³atwo. Oczywiście, nie jestem w stanie w tym miejscu 
nie wspomnieæ o tych, od których w trakcie studiów 
otrzymaliśmy najwiêcej wsparcia. Kochani Rodzice, 
Dziadkowie, Siostry, Bracia, Partnerzy, Przyjaciele... 
Ten sukces nie by³by mo¿liwy, gdyby nie Wy. Ka¿de 
kolokwium czy egzamin prze¿ywaliście razem z nami. 

Trzymaliście mocno kciuki i do³adowywaliście nasze 
wiecznie puste konta bankowe. Mo¿e nie zawsze wie-
dzieliście o naszych dwójach w indeksie, ale o pi¹tkach 
ju¿ mówiliśmy g³ośno i wyraźnie. Dziêkujemy Wam 
z ca³ego serca.”

Nastêpnie zabra³a g³os wiceprzewodnicz¹ca Wydzia-
³owego Samorz¹du Studentów - Marta Kawicka:

„Dostojni Pañstwo Dziekani,
Szanowni Profesorowie,
Wyk³adowcy, zaproszeni Goście, Kole¿anki i Kole-

dzy oraz Wy drodzy Absolwenci!
Id¹c za s³owami naszej noblistki Wis³awy Szymbor-

skiej, ¿e podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest 
zawsze najtrudniejsze, a wiêc mam je ju¿ poza sob¹...

Szanowni Pañstwo, w kalendarzu ka¿dej uczelni 
corocznie obchodzone s¹ dwie bardzo wa¿ne uroczy-
stości: inauguracja roku akademickiego i absolutorium.

Dzisiaj w³aśnie, kolejny rocznik studentów Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu ukoñczy³ ostatni 
etap nauki i zarazem pewien etap w ¿yciu. ¯egnamy 
dziś studentów Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej 
i chcemy tê okazjê uczciæ w sposób wyj¹tkowy, uro-
czysty, bo jest to moment wa¿ny zarówno dla Was, 
drodzy absolwenci, jak i dla nas.

Jestem zaszczycona, ¿e mogê wyraziæ s³owa uznania 
dla wszystkich tych, którzy przyczynili siê do Waszego 
sukcesu edukacyjnego.

Kiedy piêæ i pó³ roku temu rozpoczynaliście naukê, 
wiêkszośæ z Was nie s¹dzi³a, ¿e stanêliście w obliczu 
wyzwania, przed prób¹ dla Waszych charakterów, we-
wnêtrznej dyscypliny i silnej woli.

Czas mija³, a wraz z nim kolejne semestry, egzaminy, 
kolokwia zaliczane w pierwszym, a czasem i popraw-
kowym terminie. Pamiêtacie pewnie pytania, które 
nierzadko nawiedza³y Wasze g³owy: - czy podo³amy?, 
czy wystarczy nam samozaparcia, aby ukoñczyæ studia?

I wtedy pojawiliśmy siê my - ci m³odsi. To od Was 
uzyskaliśmy wiedzê o tym, jak przetrwaæ. To w³aśnie 
Wy uzmys³owiliście nam, ¿e ju¿ nie śpi siê 8 godzin 
i przyszliście te¿ z rad¹, gdy jej potrzebowaliśmy. Za 
wszystko to Wam dziêkujemy.

Uroczystośæ absolutoryjna sta³a siê te¿ okazj¹ do 
wyró¿nienia tych studentów, którzy w³o¿yli najwiêcej 
pracy, wysi³ku, ale te¿ pasji w realizacjê ambitnych 
planów.

W imieniu Samorz¹du Studentów Wydzia³u Medy-
cyny Weterynaryjnej pragnê gor¹co podziêkowaæ za 

bardzo owocn¹ wspó³pracê.
Omnia flumina mare petunt - 

ka¿da rzeka musi dop³yn¹æ do mo-
rza. I to w³aśnie Wy dop³ynêliście 
moi kochani do portu zwanego 
doros³ośæ - trudno - nic nie mo¿e 
wiecznie trwaæ!

¯yczê Wam, drodzy absolwenci, 
w imieniu ca³ej naszej spo³eczno-
ści akademickiej, pomyślności oraz 
sukcesów w ¿yciu osobistym i za-
wodowym. Wierzê, ¿e ukoñczone 
studia Wam w tym pomog¹, ¿e 
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otworz¹ Wam mo¿liwości realizacji swoich najskryt-
szych marzeñ i ¿yciowych celów. Alma Mater, któr¹ 
ukoñczyliście, niech pozostanie w Waszej pamiêci na 
zawsze.”

Po tych wyst¹pieniach Absolwenci wrêczyli kwiaty 
cz³onkom Rady Wydzia³u i gościom.

Dziekan udzieli³ jeszcze g³osu Prezesowi Stowarzy-
szenia Absolwentów UPWr. - prof. dr hab. in¿. Jerze-
mu Bieñkowi, który z³o¿y³ Absolwentom gratulacje i ¿y-
czenia oraz zaprosi³ do cz³onkostwa w Stowarzyszeniu.

Dziekan podziêkowa³ za wyst¹pienia i poprosi³ 
wszystkich o powstanie.

Chór odśpiewa³ GAUDEAMUS, a znaczna czêśæ 
uczestników przy³¹czy³a siê do śpiewu. 

Na zakoñczenie uroczystości zabra³ g³os Dziekan: 
„Dziêkujê serdecznie Dziekanom, rodzinom pro-

mowanych doktorów, rodzinom dzisiejszych Absol-
wentów, wszystkim gościom, sponsorom nagród, 
pracownikom Uczelni oraz m³odzie¿y akademickiej za 
uczestniczenie w tej podnios³ej uroczystości. Dziêkujê 
równie¿ wszystkim osobom, które j¹ przygotowa³y, 
czyli Absolwentom i Pracownikom Dziekanatu. Szcze-
gólne s³owa podziêkowania kierujê do pracowników 
Dziekanatu, kierownik Pani mgr Bo¿eny Doszyñ, Pana 
mgr. £ukasza Homy, Pani mgr in¿. Katarzyny Mikrut, 
Pani Anny Ros³aniec oraz Pani mgr Karoliny Skuzy. 

Dziêkujê chórowi Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu i jego kierownikowi Profesorowi Alanowi 
Urbankowi. 

Zamykam uroczystośæ absolutoryjn¹ i proszê o wy-
prowadzenie sztandaru.” 

Przy dźwiêkach poloneza birety wylecia³y pod sufit 
auli.

(J.D.)
Fot. Tomasz Lewandowski

* * *
„Weterynarka” 
Pod takim tytu³em opublikowano w Przegl¹dzie 

Weterynarskim nr 3 z 1893r. informacjê, ¿e panna 
Dobrowolska ukoñczy³a studya weterynaryjne w Zury-
chu. Zarz¹d instytutu weterynaryjnego w Charkowie 
przypuści³ j¹ do powtórnego egzaminu. Kole¿ance tej 
jakieś ziemstwo (ziemiañstwo) w po³udniowej Rosyi 

zaproponowa³o posadê. Nie w¹tpimy, ¿e pani ta nie 
znajdzie wiele naśladowniczek [zachowano oryginaln¹ 
pisowniê anonsu]. 

Autorzy artyku³u dowiedli, ¿e w XIX wieku zawód 
weterynaryjny by³ zawodem zasadniczo mêskim. Nie 
gratulowali kole¿ance zdobycia uprawnieñ zawodo-
wych, raczej wypowiedzieli siê w tonie pogardy.

A jak wygl¹da dzisiejszy sfeminizowany zawód le-
karza weterynarii w Polsce i w Europie i dostêpnośæ 
kobiet do niego?

dr n.wet. in¿. Bartosz Winiecki
Emerytowany Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Mogilnie 

SYMPOZJUM 
„MECHANIZMY ZACHOWAÑ ZWIERZ¥T

ORAZ MO¯LIWOŚCI ICH MODELOWANIA”

29 maja w Auli im. Jana Paw³a II na Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wroc³awiu, ju¿ po raz szósty mia³o 
miejsce sympozjum „Mechanizmy zachowañ zwierz¹t 
oraz mo¿liwości ich modelowania”. Choæ ostatnie 
lata obfituj¹ w ogromn¹ liczbê wyk³adów, warsztatów 
i sympozjów o tematyce etologiczno-behawioralnej, 
a termin sympozjum wynikaj¹cy z dostêpności zapro-
szonych wyk³adowców przypad³ niezbyt fortunnie na 
środê, wyk³adów zaplanowanych w ramach wspó³or-
ganizowanego przez Dolnośl¹sk¹ Izbê Weterynaryjn¹ 
sympozjum wys³ucha³o oko³o 120 uczestników. 

W tym roku jako g³ównego wyk³adowcê organiza-
torzy zaproponowali dr. Tristrama Wyatta, z Katedry 
Zoologii Uniwersytetu w Oxfordzie. Dr Tristram Wyatt 
jest specjalist¹ i autorytetem w dziedzinie komunikacji 
semiochemicznej zwierz¹t oraz autorem nagradzanych 
publikacji i podrêczników akademickich z tej dziedzi-
ny (m.in. Pheromones and behavior, chemical signals 
and signatures, Cambridge University Press, 2014). 
Tristram Wyatt wyg³osi³ dwa wyk³ady: „Substancje 
semiochemiczne: feromony, znaczniki zapachowe 
a zachowania zwierz¹t” oraz „Dobrzy naukowcy, z³a 
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nauka, powtarzalnośæ badañ a mo¿liwe konsekwencje 
dla zachowañ zwierz¹t”, w których m.in. przedstawi³ 
aktualny stan wiedzy na temat zagadnieñ zwi¹zanych 
z mechanizmami chemicznej komunikacji zwierz¹t 
i ludzi oraz z pu³apkami, jakie czyhaj¹ na naukowców 
chc¹cych zbyt szybko osi¹gn¹æ w tej tylko z pozoru 
prostej dziedzinie nauki, jak¹ jest analiza zachowañ 
zwierz¹t.

Drugim wyk³adowc¹ z zagranicy by³ dr Manuel 
Mengoli, lekarz weterynarii i Kierownik Kliniki Zabu-
rzeñ Zachowania Zwierz¹t przy instytucie IRSEA we 
Francji. Dr Mengoli zaprezentowa³ efekt wieloletnich 
prac badawczych IRSEA przedstawiaj¹c drogê od ba-
dañ podstawowych, klinicznych, a¿ do komercyjnych 
produktów, z którymi mamy na co dzieñ do czynienia 
w naszych kontaktach ze zwierzêtami jako w³aściciele 
i w terapii jako lekarze weterynarii. Preparaty bêd¹ce 
efektem patentów stworzonych w laboratoriach IRSEA 
znane s¹ i stosowane z powodzeniem w wielu krajach 
świata, w tym równie¿ w Polsce (Feliway®, Felifriend®, 
Adaptil®, Equanimity®). W drugim wyst¹pieniu dr Men-
goli przedstawi³ natomiast zagadnienia zwi¹zane z prze-
gl¹dem parametrów behawioralnych i fizjologicznych 
jako reakcji na przewlek³y stres u psów asystuj¹cych.

Pod nieobecnośæ z powodu choroby prof. Ewy J.Go-
dziñskiej (Prezes Polskiego Towarzystwa Etologiczne-
go), wyniki badañ wykonanych w Instytucie Biologii 
Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN prezentowa³a 
pani dr Ksenia Meyza. Wyk³ad poświêcony empatii 
u zwierz¹t wzbudzi³ wielkie zainteresowanie m.in. ze 
wzglêdu na aktualnośæ poruszanych zagadnieñ.

 Kolejne wyk³ady zaprezentowali: lek. wet. Mar-
tyna Woszczy³o, która w niezwykle ciekawy sposób 
przedstawi³a kwestiê zastosowanie feromonoterapii 
i aromaterapii w zaburzeniach behawioralnych u psów, 
natomiast wspó³organizator sympozjum, dyrektor CO-
APE Polska mgr Andrzej K³osiñski omówi³ znaczenie 
emocjonalnej i socjalnej wiêzi z w³aścicielem w prowa-
dzeniu terapii behawioralnej.

Jednak nie tylko psom i kotom poświêcone by³o te-
goroczne sympozjum. Prof. Monika Budzyñska z wiel-
k¹ werw¹ przedstawi³a kwestiê temperamentu koni 
w wyk³adzie zatytu³owanym „Ocena behawioru koni 

w aspekcie ich u¿ytkowania i dobrostanu”, natomiast 
mgr Kinga Stêpniak jak zwykle obali³a kilka mitów 
dotycz¹cych wilków i przybli¿y³a wielu z nas nieznane 
aspekty behawioru tego zwierzêcia podczas wyk³adu 
zatytu³owanego: „Wzorce znakowania zapachowego 
u wilków i innych psowatych”.

Od lewej M.Mengoli, M.Dziêcio³, T.Wyatt

Nie nale¿y równie¿ zapominaæ, i¿ od lat sympozjum 
nie ogranicza siê jedynie do wyk³adów plenarnych, 
ale równie¿ daje mo¿liwośæ zaprezentowania przez 
m³odych naukowców wyników swoich badañ podczas 
organizowanej przy ka¿dej edycji sesji posterowych. 
W tym roku prezentowane doniesienia dotyczy³y za-
równo zwierz¹t domowych (psów, kotów), jak równie¿ 
zwierz¹t utrzymywanych w ogrodach zoologicznych 
(s³oni czy szympansów).

Przygotowuj¹c miêdzynarodowe sympozja od wielu 
lat, a jednocześnie ws³uchuj¹c siê w oceny uczestników, 
nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet najwybitniejsi wyk³adowcy 
nie zagwarantuj¹ sukcesu tego typu wydarzeniom, jeśli 

Mgr Kinga Stêpniak podczas wyk³adu o wilkachDr Manuel Megoli podczas wyk³adu
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nie zainteresuj¹ swoimi wyk³adami s³uchaczy. W tym 
wypadku, na podstawie obserwacji spontanicznych 
dyskusji, które mia³y miejsce po ka¿dym z wyk³adów, 
wydaje siê, ¿e mo¿na przyj¹æ, i¿ nie tylko wyk³adowcy, 
ale i prezentowane przez nich zagadnienia (w treści 
i formie) trafi³y w gusty s³uchaczy, a odbywaj¹ca siê 
w kuluarach wymiana „maili”, świadczy, i¿ dyskusje 
te znalaz³y swoj¹ kontynuacjê jeszcze po zakoñczeniu 
sympozjum. 

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego 
Dr hab. Micha³ Dziêcio³ prof. nadzw.

Problemy
spo³eczno-
zawodowe

OZZPIW 
DEMENTUJE OPINIE MRiRW

Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pracowników 
Inspekcji Weterynaryjnej wyda³ komunikat prasowy, 
w którym dementuje „kuriozalne pismo” wiceministra 
rolnictwa Szymona Gi¿yñskiego dotycz¹ce trwaj¹cego 
jakoby dialogu na temat podwy¿ek p³ac w IW oraz 
reformy systemu nadzoru nad rzeźniami. OZZPIW 
zwraca równie¿ uwagê na niespe³nione przez MRiRW 
obietnice przekazania w pierwszym kwartale 2019r. 
kwoty 40 mln z³ na podwy¿ki.

* * *

Komunikat OZZPIW - Nieprawdziwe 
doniesienia z Ministerstwa Rolnictwa

Ministerstwo rolnictwa wci¹¿ nie wywi¹za³o siê 
z obietnicy przeznaczenia 40 mln z³ na podwy¿ki w In-
spekcji Weterynaryjnej. Nikt nie wie kto bierze udzia³ 
w pracach nad reform¹ systemu nadzoru nad rzeźnia-
mi. - Prace nad ustaw¹ tocz¹ siê w zaciszu rz¹dowych 
gabinetów, co budzi nasz ogromny niepokój - mówi 
Sara Meskel przewodnicz¹ca Ogólnopolskiego Zwi¹zku 
Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pracowników 
Inspekcji Weterynaryjnej wyra¿a swój ogromny niepo-
kój ci¹g³ym brakiem realizacji obietnicy przeznaczenia 
pieniêdzy na podwy¿ki w Inspekcji Weterynaryjnej. 
Przypominamy, ¿e przedstawiciele resortu rolnictwa 
wielokrotnie zapewniali zwi¹zki zawodowe, ¿e dodat-
kowe 40 mln z³ na ten cel zostanie przyznanych jeszcze 
w pierwszym kwartale tego roku. - Za chwilê rozpocz-
nie siê kwiecieñ, a ze strony MRiRW zapad³a d³uga ci-
sza. Mimo wielokrotnych obietnic ministerstwa rolnic-
twa porozumienie z naszym zwi¹zkiem zawodowym, 
w sprawie podwy¿ek oraz pozosta³ych postulatów, nie 
zosta³o podpisane. Tymczasem zgodnie z deklaracj¹ 
wiceministra rolnictwa Szymona Gi¿yñskiego wzrost 
wynagrodzeñ mia³ mieæ miejsce do koñca pierwszego 
kwarta³u 2019r. - mówi Sara Meskel.

Nasze zdziwienie budzi równie¿ kuriozalne pismo wi-
ceministra Szymona Gi¿yñskiego skierowane do Alek-
sandra Dargiewicza Dyrektora Zarz¹dzaj¹cego Kra-
jowego Zwi¹zku Pracodawców Producentów Trzody 
Chlewnej, które wprowadza opiniê publiczn¹ w b³¹d. 
- W piśmie czytamy, ¿e MRiRW rozpoczê³o i konty-
nuuje dialog z przedstawicielami OZZPIW. Do dnia 
dzisiejszego mia³y miejsce wy³¹cznie dwa spotkania. 
W naszym odczuciu rozmowy zosta³y przez stronê 
rz¹dow¹ zakoñczone w dniu 05.02.2019r. - t³umaczy 
Sara Meskel przewodnicz¹ca OZZPIW. 

Zwracamy uwagê na niestosownośæ wypowiedzi wi-
ceministra Sz. Gi¿yñskiego, który w piśmie do KZP-
PTCh, pozwoli³ sobie na stwierdzenie, ¿e MRiRW „nie 
dysponuje narzêdziami pozwalaj¹cymi na kszta³towa-
nie wynagrodzeñ” w Inspekcji Weterynaryjnej. - Takie 
stwierdzenia na pewno nie przyczyni¹ siê do uspoko-
jenia nastrojów wśród pracowników IW - przekonuje 
Sara Meskel.

Kolejn¹ nieścis³ości¹ zawart¹ w tym piśmie jest su-
gestia, ¿e przedstawicie zwi¹zku zawodowego bior¹ 
udzia³ w rozmowach toczonych w MRiRW na temat 
przygotowania rozwi¹zañ maj¹cych na celu usprawnie-
nia nadzoru nad ¿ywności¹. - Czy jak¹kolwiek wspó³-
prac¹ mo¿na nazwaæ fakt, ¿e pomimo wielu próśb 
OZZPIW nie uczestniczy w spotkaniach tzw. grupy 
roboczej oraz nie otrzyma³ projektu planowanych 
zmian legislacyjnych - pyta retorycznie Sara Meskel.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze podkreślamy, ¿e 
MRiRW nie ma ¿adnych podstaw, aby zapewniaæ 
przedsiêbiorców z bran¿y miêsnej, ¿e nie dojdzie do 
zaostrzenia protestu w Inspekcji Weterynaryjnej.

Sara Meskel
przewodnicz¹ca Ogólnopolskiego Zwi¹zku 
Zawodowego Pracowników Inspekcji Wet.

Sesja posterowa
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APEL MRiRW 
DO LEKARZY WETERYNARII

Wiceminister rolnictwa Szymon Gi¿yñski w zwi¹zku 
z tocz¹ca siê walk¹ z afrykañskim pomorem świñ zwró-
ci³ siê z apelem „o uwra¿liwienie lekarzy weterynarii 
(…) na kwestie dotycz¹ce ASF oraz daleko posuniê-
t¹ rozwagê przy podejmowaniu dzia³añ w przypadku 
podejrzenia wyst¹pienia tej choroby”. Wiceminister 
Gi¿yñski zwróci³ siê równie¿ do lekarzy prowadz¹cych 
swoj¹ praktykê na obszarach wystêpowania ASF, któ-
rzy na co dzieñ opiekuj¹ siê stadami, aby „wspierali 
swoj¹ wiedz¹ i doświadczeniem hodowców, uświa-
damiaj¹c im koniecznośæ w³aściwego zabezieczenia 
gospodarstw”. Pe³na treśc pisma poni¿ej.

* * *

MINISTERSTWO ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Pe³nomocnik Rz¹du ds. dzia³añ zwi¹zanych 
z wyst¹pieniem Afrykañskiego Pomoru Świñ 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Znak sprawy:ZW.zch.870.1.182.2019

Pan
Jacek £ukaszewicz
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej
al. Przyjació³ 1 lok.2
00-565 Warszawa
Szanowny Panie Prezesie
Afrykañski pomór świñ (ASF) nadal stanowi istotne 

zagro¿enie dla rynku wieprzowiny oraz hodowli świñ 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Pragnê zwróciæ uwagê na fakt, ¿e niezwykle istotnym 
elementem zapobiegania szerzeniu siê tej choroby jest 
w³aściwie postêpowanie w przypadku podejrzenia wy-
st¹pienia tej choroby w gospodarstwie. Niew¹tpliwie 
o powodzeniu i skuteczności prowadzonych dzia³añ 
przy zwalczaniu chorób zakaźnych w du¿ej mierze 
decyduje czas.

Lekarz weterynarii wolnej praktyki wezwany do cho-
rego zwierzêcia jest jedn¹ z pierwszych osób maj¹cych 
kontakt z chorym zwierzêciem, posiadaj¹cych wiedzê 
i doświadczenie w zakresie chorób zwierz¹t, w tym 
chorób zakaźnych zwierz¹t objêtych obowi¹zkiem 
zwalczania.

W zwi¹zku z powy¿szym lekarz weterynarii wol-
nej praktyki wezwany do zwierzêcia chorego, je¿eli 
podejrzewa wyst¹pienie choroby zakaźnej zwierz¹t 
podlegaj¹cej obowi¹zkowi zwalczania jest zobligo-
wany do podjêcia określonych dzia³añ, w tym poin-
formowania posiadacza zwierzêcia o obowi¹zkach 
określonych w art. 42 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierz¹t (Dz.U. z 2018r. poz. 1967) 

i nadzorowania ich wykonania do czasu przybycia po-
wiatowego lekarza weterynarii lub osoby przez niego 
upowa¿nionej.

W³aściwe i odpowiedzialne postêpowanie lekarzy 
weterynarii ma ogromne znaczenie dla skrócenia czasu 
jaki mo¿e up³yn¹æ od momentu wyst¹pienia pierwszych 
objawów choroby do podjêcia przez organy Inspekcji 
Weterynaryjnej czynności zmierzaj¹cych do jej wyklu-
czenia lub potwierdzenia choroby.

Szczególne znaczenie powy¿szych dzia³añ jest wi-
doczne w przypadku wykrywania i zwalczania afry-
kañskiego pomoru świñ (ASF) na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej. Podczas wizyt w gospodarstwie 
lekarz weterynarii wolnej praktyki ma mo¿liwośæ mo-
nitorowania stanu zdrowotnego stada i wychwytywa-
nia wszelkich niepokoj¹cych objawów, a w przypad-
ku w¹tpliwości uruchomienia odpowiednich dzia³añ, 
w tym niezw³ocznego zawiadomienia organu Inspekcji 
Weterynaryjnej.

W zwi¹zku z powy¿szym oraz maj¹c na uwadze 
realizowanie zadañ samorz¹du w zakresie sprawo-
wania pieczy i nadzoru nad nale¿ytym i sumiennym 
wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii zgodnie 
z ustaw¹ z dnia 21 grudnia 1990r o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. 
z 2016r. poz. 1479, z późn. zm.) poprzez wspó³dzia-
³anie z organami administracji rz¹dowej i jednostek 
samorz¹du terytorialnego, samorz¹dami zawodowymi, 
zwi¹zkami zawodowymi i organizacjami spo³eczny-
mi w sprawach m.in. zwalczania zakaźnych chorób 
zwierzêcych oraz chorób odzwierzêcych, zwracam siê 
z gor¹cym apelem o uwra¿liwienie lekarzy weterynarii 
bêd¹cych cz³onkami samorz¹du lekarzy weterynarii 
na kwestie dotycz¹ce ASF oraz o daleko posuniêt¹ 
rozwagê przy podejmowaniu dzia³añ w przypadku po-
dejrzenia wyst¹pienia tej choroby.

Kolejnym wa¿nym elementem jest podnoszenie 
świadomości i ci¹g³e informowanie o istniej¹cym za-
gro¿eniu, równie¿ na obszarach dotychczas wolnych od 
ASF. Ma to zasadnicze znaczenie poniewa¿ wyst¹pie-
nie choroby na danym terenie powoduje szereg restryk-
cji i wi¹¿e siê z konieczności¹ likwidacji zaka¿onych 
stad, ograniczeniami w przemieszczaniu zwierz¹t i pro-
duktów, ograniczeniami w handlu i obrocie, co z kolei 
poci¹ga za sob¹ skutki ekonomiczne i spo³eczne.

Z uwagi na powy¿sze zwracam siê z prośb¹ o po-
moc lekarzy weterynarii w przekazywaniu informacji 
posiadaczom świñ o wymaganiach określonych w roz-
porz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych 
w zwi¹zku z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru świñ 
(Dz.U. z 2018r. poz. 290, z późn. zm.). Istotne jest, 
aby lekarze weterynarii prowadz¹cy swoj¹ praktykê, 
szczególnie na obszarach wystêpowania ASF lub bez-
pośrednio zagro¿onych jej wyst¹pieniem, którzy na co 
dzieñ opiekuj¹ siê stadami świñ, wspierali swoj¹ wie-
dz¹ i doświadczeniem hodowców, uświadamiaj¹c im 
koniecznośæ w³aściwego zabezpieczenia gospodarstw.

Równie¿ zachowanie odpowiedniej bioasekuracji 
przez samych lekarzy, stanowi przyk³ad w³aściwego 
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postêpowania i zabezpieczenia epizootycznego w prak-
tyce i ma nieoceniony walor edukacyjny.

Pomoc lekarzy weterynarii w uświadamianiu produ-
centom roli jak¹ odgrywa prawid³owe zabezpieczenie 
gospodarstw przed wnikniêciem wirusa ASF jest jed-
nym z wa¿niejszych elementów zmniejszaj¹cych ryzyko 
wyst¹pienia tej choroby u świñ.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, bêdê zobowi¹zany za po-
moc samorz¹du lekarzy weterynarii w realizacji wy¿ej 
opisanych dzia³añ.

£¹czê wyrazy szacunku
Pe³nomocnik Rz¹du ds. dzia³añ zwi¹zanych 

z wyst¹pieniem APS na terytorium RP
SEKRETARZ STANU

Szymon Gi¿yñski

Zagadnienia

zawodowe

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

POSTÊPOWANIE Z PACJENTEM 
ONKOLOGICZNYM

Cz. V
Radioterapia

Najczêściej stosowan¹ i najskuteczniejsz¹ metod¹ 
terapii nowotworów jest postêpowanie chirurgiczne 
z zachowaniem czystych marginesów zdrowych tkanek. 
W przypadkach, kiedy zabieg operacyjny nie spowo-
dowa³ ca³kowitej resekcji guza i istnieje du¿e praw-
dopodobieñstwo wznowy miejscowej lub przerzutów, 
konieczne jest wprowadzenie terapii uzupe³niaj¹cej, 
radio- lub chemioterapii. W niektórych przypadkach 
³¹czy siê wszystkie wy¿ej wymienione metody leczenia, 
lub uzupe³nia siê je jeszcze o immunoterapiê prowadz¹c 
tak zwan¹ terapiê skojarzon¹. W przypadkach zmian 
nowotworowych, których usuniêcie nie jest mo¿liwe, 
radioterapia lub chemioterapia staj¹ siê podstawowymi 
metodami leczenia przyczynowego lub paliatywnego, 
w tym drugim przypadku polegaj¹cego na redukcji bólu 
i poprawie komfortu ¿ycia zwierzêcia. 

Radioterapia polega na uszkadzaniu komórek no-
wotworowych poprzez dzia³anie promieniowania jo-
nizuj¹cego na DNA tych¿e komórek, prowadz¹c do 
zaburzeñ w replikacji i ich śmierci. Promieniowanie 

dzia³a najskuteczniej na komórki w trakcie podzia³ów 
powoduj¹c odpowiedź w postaci zmniejszenia masy 
guza, a¿ do ca³kowitego znikniêcia, lub do powstrzy-
mania czy te¿ spowolnienia jego wzrostu. W przypadku 
tej metody terapii bardzo istotna jest precyzja aplikacji 
dawki promieniowania. Efektem leczenia jest szybka 
reakcja dziel¹cych siê tkanek w obrêbie guza i nieste-
ty, tak¿e tkanek przylegaj¹cych, bêd¹cych w zasiêgu 
promieniowania, szybko dziel¹cych siê, powoduj¹c 
tak zwane wczesne, najczêściej ostre skutki. Tkanki 
dziel¹ce siê wolniej, o ni¿szej aktywności proliferacyjnej 
równie¿ mog¹ reagowaæ odczynem w postaci przewle-
k³ego stanu zapalnego lub martwicy. 

Źród³em promieniowania jonizuj¹cego wykorzy-
stywanego w radioterapii wcześniej by³y pierwiastki 
promieniotwórcze, najczêściej kobalt 60 (promienio-
twórczy izotop uzyskiwany przez aktywacjê 59Co) jako 
źród³o promieniowania gamma, ostatnio u¿ywa siê 
akceleratory liniowe lub generatory emituj¹ce promie-
niowanie X (rentgenowskie). Ze wzglêdu na ilośæ u¿ytej 
energii do walki z nowotworem aparaty dzieli siê na 
ortowoltowe - ma³ej mocy (przewa¿nie 50-400 kV) 
i megawoltowe - du¿ej mocy (1,25-25 MV). W zwi¹zku 
z ró¿n¹ ilości¹ energii emitowanego promieniowania 
obydwa rodzaje radioterapii maj¹ odmienne zastoso-
wania. Aparaty ortowoltowe stosuje siê w terapii zmian 
powierzchniowych skóry i b³on śluzowych, niemniej 
istniej¹ doniesienia o śródoperacyjnym, jednorazowym 
naświetlaniu zmian w obrêbie jam cia³a (w trakcie lapa-
rotomii). Efektywne promieniowanie emitowane przez 
aparaty ortowoltowe, w zale¿ności od mocy penetruje 
tkanki na g³êbokośæ od 0,5 do 4 cm (upraszczaj¹c 
- ka¿de 100 kV to penetracja oko³o 10 mm licz¹c 
od powierzchni skóry). Energia promieniowania me-
gawoltowego wnika zdecydowanie g³êbiej i znajduje 
znacznie szersze zastosowanie w terapii zmian w ob-
rêbie zarówno skóry, narz¹dów w obrêbie jam cia³a, 
jak i ośrodkowego uk³adu nerwowego. 

Stosowanie radioterapii szczególnie megawoltowej 
wymaga bardzo du¿ej wiedzy nie tylko z dziedziny on-
kologii i radiologii, ale tak¿e z fizyki. W przypadku 
u¿ywania tego rodzaju aparatury istotne jest tak¿e 
spe³nianie wymagañ dotycz¹cych ochrony radiolo-
gicznej, co wi¹¿e siê z budow¹ atestowanego bunkra 
uniemo¿liwiaj¹cego wydostawanie siê promieniowa-
nia na zewn¹trz. Konieczny jest tak¿e sta³y nadzór 
inspektora ochrony radiologicznej. Skutecznośæ ra-
dioterapii zale¿y od podatności komórek na promie-
niowanie jonizuj¹ce (wysok¹ wykazuj¹ nowotwory 
limfoproliferacyjne, mastocytoma, guzy weneryczne, 
nisk¹ zaś raki i miêsaki wolnorosn¹ce, czerniaki) oraz 
od prawid³owego i dok³adnego zaplanowania terapii. 
Opornośæ guza nowotworowego na promieniowanie 
nie wyklucza stosowania tego rodzaju terapii jako 
uzupe³nienia zabiegu chirurgicznego. Wynika to z fak-
tu, ¿e pojedyncze komórki (pozostawione w obrêbie 
rany pooperacyjnej) mog¹ ulec zniszczeniu. Jednostk¹ 
dawki poch³oniêtej energii promieniowania (wyra¿o-
nej w d¿ulach) przez kilogram materii jest Grej (Gy). 
Dla porównania standardowe zdjêcie RTG to dawka 
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przyjêtego promieniowania w wielkości 0,1-2,5 mGy 
(miligrej). Ze wzglêdu na siln¹ toksycznośæ wysokoener-
getycznej dawki promieniowania (która mo¿e wynosiæ 
40-60 Gy), dzieli siê j¹ na kilka, kilkanaście frakcji 
aplikowanych w ci¹gu kilku, kilkunastu dni (nie prze-
kraczaj¹c dziennej dawki wynosz¹cej 2-3 Gy). Niskie 
dawki promieniowania zmniejszaj¹ ryzyko wyst¹pienia, 
zw³aszcza późnych efektów ubocznych, niemniej wyso-
kie zdecydowanie zwiêkszaj¹ skutecznośæ terapii. St¹d 
bardzo istotne jest bardzo dok³adne zbadanie lokalizacji 
i rozleg³ości guza a tak¿e jego pochodzenia, co wymaga 
wcześniejszego obrazowania. 

W przypadku niektórych guzów nowotworowych 
bezpośrednio przed naświetlaniem pacjentowi podaje 
siê do¿ylnie leki cytostatyczne, co poprawia skutecz-
nośæ leczenia. Ustalenie planu radioterapii wykony-
wane jest przez specjalistów (specjalizacja z zakresu 
radiologii i radioterapii weterynaryjnej - specjalizacja 
europejska, amerykañska) i wymaga zastosowania 
modeli cyfrowych. Najprecyzyjniejsze s¹ akceleratory 
do tomoterapii megawoltowej, aparaty, które bardzo 
precyzyjnie aplikuj¹ wi¹zkê promieniowania ponadto 
umo¿liwiaj¹ obrazowanie przed ka¿d¹ frakcj¹ promie-
niowania. Przed rozpoczêciem terapii wykonuje siê 
badanie tomograficzne uk³adaj¹c pacjenta w stabiliza-
torach zapewniaj¹cych identyczne u³o¿enie w trakcie 
zabiegów radioterapii. 

Radioterapia poza dzia³aniem cytotoksycznym, po-
woduj¹cym uszkodzenie komórek nowotworowych, 
powoduje tak¿e uszkodzenia w innych, szybko dzie-

l¹cych siê komórkach, powoduj¹c lokalne procesy 
zapalne lub martwicê. Niemniej, im szybciej nast¹pi¹ 
tego typu objawy, tym ³atwiej udaje siê, poprzez sto-
sowanie objawowej terapii uzupe³niaj¹cej zmniejszyæ 
ich uci¹¿liwośæ. W skrajnych przypadkach odstêpy 
pomiêdzy kolejnymi dawkami promieniowania musz¹ 
byæ zwiêkszone lub terapia zostaje przerwana. Trzeba 
tak¿e pamiêtaæ, ¿e radioterapia, niezale¿nie od mocy 
promieniowania, wymaga wielokrotnych sedacji, na-
wet codziennych w ci¹gu tygodnia, co wymaga oceny 
ryzyka anestezjologicznego. Wśród mo¿liwych wcze-
snych skutków ubocznych radioterapii nale¿y wymieniæ 
rumieñ, ³uszczenie naskórka, zapalenie b³on śluzowych, 
w tym spojówek, zapalenie b³ony naczyniowej oka, 
zapalenie ucha środkowego, zapalenie prze³yku, zapa-
lenie dróg oddechowych, zapalenie dróg moczowych. 
Późnymi objawami ubocznymi radioterapii mog¹ byæ 
zw³óknienia skóry, owrzodzenia niepoddaj¹ce siê tera-
pii, odbarwienie w³osa, owrzodzenia b³on śluzowych, 
martwica skóry i kości, zaæma, suche zapalenie oka, 
zapalenie osierdzia, w³óknienie nerek, przetoki, per-
foracje jelit, przewlek³e zapalenie jelit. 

Pomimo mo¿liwych powik³añ, w czêści przypadków 
mo¿liwych do usuniêcia, radioterapia pozostaje jedn¹ 
z g³ównych metod leczenia chorób nowotworowych 
i staje siê coraz bardziej dostêpna.

lek. wet. Martyna Woszczy³o
Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, 
UP we Wroc³awiu, European Society of Veterinary 
Clinical Ethology (ESVCE) Behawiorysta zwierzêcy COAPE

ZASTOSOWANIE FEROMONOTERAPII 
I AROMATERAPII W ZABURZENIACH 

BEHAWIORALNYCH PSÓW
Myśl¹c o dzia³aniu terapii wspomagaj¹cych u zwie-

rz¹t nale¿y w pierwszej kolejności zwróciæ uwagê na 
nasze mo¿liwości dotycz¹ce obiektywnej oceny dzia-

Aparat do radioterapii ortowoltowej.

Akcelerator liniowy do terapii megawoltowej.

Aparat do tomoterapii.
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³ania tych preparatów. Ocena dzia³ania oparta bêdzie 
na obserwacji mowy cia³a zwierz¹t, sygna³ów stresu 
oraz postêpów w treningu zachowania. Mo¿na równie¿ 
wykorzystywaæ w tym celu profesjonalne metody oceny 
zachowania przy pomocy analizy ilościowej nagrañ 
video przy pomocy dedykowanych programów kompu-
terowych. Baczn¹ uwagê natomiast nale¿y zwróciæ na 
fakt, ¿e nie zawsze percepcja behawiorysty lub w³aści-
ciela jest to¿sama z percepcj¹ zwierzêcia - mo¿e okazaæ 
siê, ¿e zwierzê pod wp³ywem terapii wspomagaj¹cych 
nadal odczuwa stres, ale zmienia siê jego specyfika 
reakcji (na przyk³ad zwierzê w stresie zamieni strategiê 
ucieczki na strategiê zamierania). W takim przypadku 
behawioryści obserwuj¹c zachowanie zwierzêcia mog¹ 
b³êdnie oceniæ zwierzê jako spokojniejsze (poniewa¿ 
nie ucieka). Dopiero rzetelna ocena biologicznych 
markerów stresu w takim przypadku da nam prawdzi-
w¹ odpowiedź dotycz¹c¹ funkcjonowania organizmu 
zwierzêcia. Dlatego te¿ zalecanie, stosowanie oraz 
ocena dzia³ania preparatów wspomagaj¹cych zacho-
wanie powinno byæ przeprowadzane przez lekarza 
weterynarii i zawsze skorelowane z g³êbok¹ wiedz¹ 
dotycz¹c¹ mechanizmu dzia³ania wybranych terapii 
wspomagaj¹cych. 

Dzia³anie terapii behawioralnej ma na celu przy-
wrócenie równowagi pomiêdzy neuroprzekaźnikami 
kory mózgowej i uk³adu limbicznego. Uk³ad limbiczny, 
sk³adaj¹cy siê ze wzgórza, podwzgórza, hipokampu 
i cia³a migda³owatego odgrywa kluczow¹ rolê w regula-
cji stresu, strachu i niepokoju, kojarzenia negatywnych 
wspomnieñ z miejscem, moduluje agresjê, odpowiada 
za instynkty ³owieckie i nastrój, a tak¿e za wszystkie 
reakcje z zakresu strategii przetrwania (strategie 5F). 
Kora mózgowa natomiast, podzielona na p³aty pe³ni¹-
ce określone funkcje w przetwarzaniu informacji, odpo-
wiada za dzia³anie celowe i planowane. Dlatego ka¿da 
technika treningowa w terapii behawioralnej bêdzie 
mia³a na celu budowanie nowych po³¹czeñ nerwowych 
w obrêbie koty mózgowej, a zarz¹dzanie środowiskiem 
oraz terapie wspomagaj¹ce maj¹ na celu zmniejszenie 
pobudzenia i ustabilizowanie neuroprzekaźników w ob-
rêbie uk³adu limbicznego. Dzia³anie to ma znaczenie 
w świetle informacji dotycz¹cych zale¿ności pomiêdzy 
funkcjonowaniem kory mózgowej i uk³adu limbicznego 
(Lindsay, 2000), które mówi¹ w czasie sytuacji awersyj-
nej u zwierzêcia intensyfikuj¹ siê dzia³ania podkorowe, 
podczas gdy odpowiednie funkcje korowe mog¹ byæ 
czêściowo zak³ócane. 

Praca w terapii behawioralnej opiera siê g³ównie 
na pracy ze stresem. W tym miejscu nale¿y zwróciæ 
uwagê na fakt, ¿e stres jest procesem adaptacyjnym, 
fizjologicznym i naturalnym, umo¿liwiaj¹cym zwierzê-
ciu przetrwanie w środowisku. Dlatego te¿ odpowied-
nie, niskie dawki stresu (eustres) pobudzaj¹ zdolności 
adaptacyjne organizmu, powoduj¹c zwiêkszenie jego 
wydajności, a co za tym idzie - lepsze radzenie sobie 
w sytuacji. W praktyce, z eustresem spotykamy siê 
w czasie prawid³owego treningu zachowañ, w którym 
motywacja zwierzêcia do wykonania zadania powoduje 
przejściow¹ fazê pobudzenia. Pobudzenie koñczy siê 

wykonaniem zadania i wzmocnieniem zachowania, 
które zwiêksza prawdopodobieñstwo pojawienia siê 
tego zachowania w przysz³ości (Overal, 2013). W przy-
padku przewlek³ej, destrukcyjnej reakcji stresowej 
(dystres) spadaj¹ zdolności adaptacyjne organizmu, 
a w³aściwa regulacja reakcji stresowej ulega zaburzeniu. 
W efekcie zwierzê zaczyna odczuwaæ skutki przewle-
k³ego stresu, takie jak zaburzenia homeostazy, upośle-
dzenie odporności, zaburzenia wch³aniania i wtórna 
degeneracja komórek nerwowych przede wszystkim 
w obrêbie kory mózgowej i hipokampu. Degeneracja 
ta wynika z negatywnego wp³ywu glukokortykoidów na 
poziom ATP w komórkach nerwowych, co prowadzi 
do wtórnego upośledzenia procesu wychwytu zwrot-
nego neuroprzekaźników, które w efekcie staj¹ siê 
neurotoksyczne. Rozpad komórek nerwowych prowo-
kuje migracjê komórek zapalnych i wzrost aktywności 
mikrogleju w obrêbie centralnego uk³adu nerwowego. 
Wtórnie do tych procesów nastêpuje dalszy spadek 
dobrostanu zwierzêcia, wzmocnienie reakcji stresowej 
poprzez nadaktywne struktury hipokampu oraz rozre-
gulowanie ujemnego sprzê¿enia zwrotnego w obrêbie 
osi podwzgórze - przysadka - nadnercza. W efekcie 
przewlek³a sytuacja stresowa jest odczuwana przez 
zwierzê z poziomu wszystkich uk³adów organizmu, 
a wewnêtrzna intensyfikacja problemów prowadzi do 
ci¹g³ego pog³êbiania siê stresu. Dlatego wprowadze-
nie odpowiedniej terapii behawioralnej jest kluczowe 
na wczesnym etapie, a prawid³owo dobrana terapia 
wspomagaj¹ca ma za zadanie pomóc zatrzymaæ lub 
odwróciæ negatywne procesy fizjologiczne, jakie siê 
z przewlek³ym stresem wi¹¿¹. 

Utrzymuj¹cy siê wysoki poziom kortyzolu prowadzi 
do wtórnego obni¿enia serotoniny, zaburzeñ w obrêbie 
poziomów dopaminy, kwasu gamma-aminomas³owe-
go, prolaktyny oraz oksytocyny u psów. Obni¿ony 
poziom serotoniny prowadzi do spadku inhibicji za-
chowañ agresywnych, wtórnej anhedonii i zwiêkszenia 
reaktywności. Zaburzenia w obrêbie dopaminy prowa-
dz¹ do zmian w ogólnym poziomie pobudzenia zwie-
rzêcia, zmniejszaj¹ czas reakcji i obni¿aj¹ próg reakcji. 
Zaburzenia w obrêbie szlaków dopaminowych mog¹ 
byæ powi¹zane ze zmianami w obrêbie prolaktyny. 
Kwas gamma-aminomas³owy jest g³ównym neurotran-
smiterem hamuj¹cym, oddzia³uj¹cym najefektywniej na 
wzgórze, które jest przekaźnikiem pomiêdzy innymi 
strukturami mózgu. Nie jest to jednak jedyne zada-
nie GABA. Z punktu widzenia terapii behawioralnej 
GABA bierze udzia³ w reakcji lêkowej, obni¿aniu progu 
reakcji oraz szybkości wejścia w strategiê przetrwania 
(5F). Spadek stê¿enia oksytocyny jest powi¹zany ze 
spadkiem tendencji do wykazywania zachowañ afi-
liacyjnych, g³ównie w kontekście relacji spo³ecznych. 

Powy¿sze informacje s¹ niezbêdne w procesie oceny 
i doboru preparatów feromonowych w terapii zacho-
wañ zwierz¹t. Feromony s¹ substancjami specyficznymi 
gatunkowo, wywo³uj¹ specyficzn¹ reakcjê fizjologiczn¹ 
i/lub modyfikacjê behawioraln¹ (Karlson i Luchner 
1959). Oddzia³ywanie feromonów w terapii mo¿e 
byæ wiêc oceniane w relatywnie ³atwy sposób poprzez 
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ilościow¹ i jakościow¹ ocenê zachowañ oraz pomiar 
odpowiednich markerów biologicznych. Zastosowanie 
olejków eterycznych w aromaterapii nie daje tego kom-
fortu, ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê - olejki eteryczne 
s¹ mieszanin¹ wielu substancji o czêsto nieznanym 
bezpośrednim oddzia³ywaniu na organizm. Dlatego 
te¿ ocena zachowañ w przypadku stosowania olejków 
eterycznych opiera siê g³ównie na obserwacji specyfiki 
reakcji zwierz¹t poddawanych aromaterapii. 

Feromonoterapia z zastosowaniem DAP (Dog Ap-
peasingPheromone, Adaptil, Ceva) wydaje siê byæ 
skutecznym narzêdziem zmniejszaj¹cym amplitudê 
szczekania u psów przebywaj¹cych krótko w schro-
nisku (Tod et al., 2005; Hermiston et al., 2018) oraz 
w redukcji stresu po adopcji u szczeni¹t (Gaultier et 
al., 2008). DAP by³ równie¿ porównywany do klomi-
praminy w terapii lêku separacyjnego doros³ych psów 
(Gaultier et al., 2005) oraz zosta³ określony jako na-
rzêdzie przydatne w redukcji stresu u zwierz¹t hospi-
talizowanych (Kim et al., 2010).

W zakresie aromaterapii dzia³anie olejków eterycz-
nych miêty i rozmarynu zosta³o skorelowane ze wzro-
stem intensywności szczekania u psów w porównaniu 
do próby kontrolnej oraz grupy poddanej aromaterapii 
z u¿yciem rumianku i lawendy (Graham et al., 2004). 
Olejki eteryczne lawendy zosta³y określone jako przy-
datne w redukcji stresu transportowego u psów (Wells, 
2006). 

Z punktu widzenia praktyki behawioralnej kluczo-
we jest opieranie wyboru preparatów na podstawie 
rzetelnie przeprowadzonych badañ naukowych oraz 
dalsze pog³êbianie naszej obecnej wiedzy dotycz¹cej 
specyficznego wp³ywu ró¿nych substancji na organizm 
psa. Behawiorystom i trenerom zachowania nale¿y 
zwracaæ baczn¹ uwagê na prawid³owe proporcje zale-
ceñ w modyfikacji behawioralnej: ka¿da dobra praktyka 
w przypadku zaburzeñ zachowania psów powinna byæ 
oparta na rzetelnej diagnostyce weterynaryjnej, wyklu-
czaj¹cej fizyczne t³o zaburzeñ. Nastêpnie kluczowymi 
elementami s¹ odpowiednie modyfikacje środowisko-
we i zadbanie o potrzeby zwierzêcia oraz wprowadze-
nie celowanego i pozytywnego treningu zachowania, 
maj¹cego na celu rozwój kory mózgowej zwierzêcia, 
powrót do homeostazy oraz wypracowanie strategii 
alternatywnych. 

Uzupe³nieniem w terapii s¹ odpowiednie modyfika-
cje dietetyczne, natomiast terapie wspomagaj¹ce takie 
jak feromonoterapia, suplementacja, terapie manualne 
i aromaterapia s¹ jedynie elementami uzupe³niaj¹cymi 
terapiê, od których nie mo¿e zale¿eæ ca³e jej powodze-
nie. Zaburzenie tych proporcji i nadmierne skupienie 
siê na stosowaniu terapii wspomagaj¹cych kosztem 
innych metod modyfikacji zachowania mo¿e opóźniæ 
postêpy w treningu, a co za tym idzie - zmniejszyæ 
komfort ¿ycia zwierzêcia. 

Źród³o: Sympozjum „Mechanizmy zachowañ zwierz¹t oraz 
mo¿liwości ich modelowania” Wroc³aw, 29 maja 2019r.

XV Miêdzynarodowy Kongres
PROBLEMY W ROZRODZIE 

MA£YCH ZWIERZ¥T

12–13 października 2019

Katedra Rozrodu Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej 
UP Wroc³aw; Centrum Naukowo-Dydaktyczne, 

pl. Grunwaldzki 24
Ciekawa i praktyczna tematyka kliniczna.

Światowej klasy wyk³adowcy.
Warsztaty przedkongresowe 
- tygodniowy kurs EVSSAR.

Sesja plakatowa.
Dzieñ Hodowcy.

 To ju¿ nasze piêtnaste spotkanie we Wroc³awiu. 
Nasza październikowa konferencja sta³a siê sta³ym 
punktem w kalendarzu lekarzy weterynarii zajmuj¹-
cych siê rozrodem ma³ych zwierz¹t. W tym roku pod-
czas Kongresu bêdzie mieli Pañstwo okazjê wys³uchaæ 
wyk³adów doskona³ych specjalistów rozrodu ma³ych 
zwierz¹t z kraju i z zagranicy: Ann van Soom (Ganda-
wa, Belgia), Gaia Cecilia Luvoni (Mediolan, W³ochy), 
Andrea Münnich (Berlin, Niemcy), Konrad Blendinger 
(Franfurt n/M, Niemcy), Cindy Maenhoudt (Alfort, 
Francja), Alain Fontbonne (Alfort, Francja), Xavier 
Levy (Tuluza, Francja), George Mantziaras (Ateny, Gre-
cja), Tadeusz Frymus (Warszawa), Magdalena Kalwas-
-Śliwinska (Warszawa), Wojciech Ni¿añski (Wroc³aw), 
Wojciech Hildebrand (Wroc³aw), Janina £ukaszewska 
(Wroc³aw).

Tegoroczna tematyka Kongresu poświêcona jest 
zagadnieniom praktycznym, atrakcyjnym dla lekarzy 
weterynarii. Skupimy siê zatem na diagnostyce i te-
rapii zaburzeñ rozrodu, w tym leczeniu chirurgicz-
nym. Postaramy siê odpowiedzieæ na pytanie o rolê 
zaka¿eñ w powstawaniu problemów z p³odności¹. 
Zajmiemy siê szczegó³owo onkologi¹ i badaniami 
laboratoryjnymi w rozrodzie. Omówimy nowe mo¿-
liwości w rozrodzie kotów, jak równie¿ nowoczesne 
techniki obrazowania: 3D, 4 D, color-Doppler, 
kontrast, elastografia. 

W tygodniu poprzedzaj¹cym Kongres odbêdzie siê 
(po raz drugi we Wroc³awiu) presti¿owy europejski 
Kurs mistrzowski klasy ESAVS - Reproduction I: 
Physiology, Pathology in Females and Artificial In-
semination, zorganizowany we wspó³pracy z Zarz¹-

Studia
podyplomowe,
konf. naukowe,

szkolenia
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dem European Veterinary Society for Small Animal 
Reproduction EVSSAR. Uczestnicy kursu bêd¹ mogli 
zdobyæ kompleksow¹ wiedzê i umiejêtności praktyczne 

z zakresu rozrodu ma³ych zwierz¹t i stosowania u nich 
technik wspomaganego rozrodu.

Serdecznie zapraszamy do Wroc³awia!
Wojciech Ni¿añski

Katedra Rozrodu Zwierz¹t z Klinik¹ Wydzia³u Medycy-
ny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie wraz z Vet4Vet

zapraszaj¹ do udzia³u w:

VII KONFERENCJI WETERYNARYJNEJ
„Choroby wymienia, embriotransfer, choroby 

metaboliczne i zakaźne byd³a”

Szanowni Pañstwo,
Uprzejmie zapraszam Kole¿anki i Kolegów Lekarzy 

Weterynarii do uczestnictwa w IX Konferencji Wetery-
naryjnej „Choroby wymienia, embriotransfer, choroby 
metaboliczne i zakaźne byd³a” organizowanej przez 

Katedrê Rozrodu Zwierz¹t z Klinik¹, Wydzia³u Medy-
cyny Weterynaryjnej UW-M w Olsztynie z Vet4Vet 
w ramach programu edukacyjnego Kliniki Zdrowia 
i Rozrodu Byd³a w dniach: 

20 - 21.09.2019 
W HOTELU NOWODWORY 

W CIECHANOWCU
Tematyka Konferencji, zosta³a wybrana w oparciu 

o prowadzone przez nas szerokie konsultacje i potrzeby 
lekarzy weterynarii praktyków.

Maj¹c na uwadze du¿e zainteresowanie proponowa-
n¹ tematyk¹ przewidujemy obecnośæ ok. 200 lekarzy 
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weterynarii z Polski i zagranicy. Pragnê tak¿e zwróciæ 
uwagê, ¿e wyk³adowcami bêd¹ uznani zagraniczni i kra-
jowi specjaliści zwi¹zani z nauk¹ i praktyk¹ bujatryczn¹. 
Sukces naszych poprzednich Konferencji pozwala nam 
wierzyæ, ¿e tak¿e w nowej lokalizacji bêdzie cieszy³a 
siê ona du¿ym zainteresowaniem lekarzy weterynarii.

Dziêkujê i pozdrawiam serdecznie,
Prof. Tomasz Janowski

PROGRAM
Pi¹tek, 20.09.2019

 8.00 - 9.15 Rejestracja uczestników
 9.15 - 9.30 Otwarcie Konferencji - prof. dr hab. Tomasz 

Janowski
 9.30 - 11.00 Demetrio Herrera Mateo (Hiszpania) Kom-

pleksowy program kontroli zdrowia wymienia 
i jakości mleka - gdzie jesteśmy i dok¹d zmie-
rzamy. Dyskusja

11.00 - 11.30 Przerwa na kawê
11.30 - 13.00 Demetrio Herrera Mateo (Hiszpania) Ma-

stitis - g³ówna przyczyna strat w chowie krów 
mlecznych. Dyskusja

13.00 - 14.30 Przerwa na obiad
14.30 - 16.00 Uwe Küchenmeister (Niemcy) Embriotrans-

fer u byd³a - praktyczne podejście. cz. I.
16.00 - 16.30 Przerwa na kawê
16.30 - 18.00 Uwe Küchenmeister (Niemcy) Embriotransfer 

u byd³a - praktyczne podejście. cz. II. Dyskusja
20.00. - ... Uroczysta kolacja

Sobota, 21.09.2019
 9.00 - 11.00 Lipiñski Krzysztof (Olsztyn) Rola dodatków 

paszowych w profilaktyce problemów meta-
bolicznych u krów. Dyskusja

11.00 - 11.30 Przerwa na kawê
11.30 - 13.30 Zbigniew Procaj³o (Olsztyn) Nowe strategie 

zwalczania chorób zakaźnych w stadach byd³a 
mlecznego. Dyskusja

13.30 - 14.00 Dyplomy i zakoñczenie Konferencji
Informacja:

e-mail: klinikazdrowiairozrodubydla@wp.pl 
tel.: 530 70 37 45

WYK£ADOWCY
Demetrio Herrera Mateo
Ukoñczy³ w 1999r. Wydzia³ Medycy-
ny Weterynaryjnej w Barcelonie. Przez 
kilka lat pracowa³ w lecznicach wetery-
naryjnych. Od 2005r. jest specjalist¹ 
ds. zdrowia wymienia i jakości mleka 
w spó³ce weterynaryjnej Q-Llet S.L.R. 
w Barcelonie. Jest autorem wielu pu-

blikacji z tego zakresu. Cieszy siê miêdzynarodowym 
uznaniem.

Uwe Küchenmeister
Ukoñczy³ studia na Wydziale Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu w Lipsku. 
W latach 1986-2000 pracowa³ w Kli-
nice Po³o¿nictwa i Zaburzeñ Rozrodu 
Uniwersytetu Humboldta w Berlinie 
oraz w Instytucie Rozrodu Zwierz¹t Go-
spodarskich w Schönow. Obecnie jest 

wspó³w³aścicielem lecznicy weterynaryjnej w Schönow. 
Uznany specjalista z zakresu transferu zarodków u by-

d³a i koni, cz³onek Miêdzynarodowego Stowarzyszenia 
Transferu Zarodków (IETS).

Prof. dr hab. Krzysztof Lipiñski
Pracownik Katedry ¯ywienia Zwierz¹t 

i Paszoznawstwa Wydzia³u Bioin¿ynierii 
Zwierz¹t UW-M w Olsztynie. Specjalista 
z zakresu ¿ywienia prze¿uwaczy i zwie-
rz¹t monogastrycznych, autor licznych 
publikacji z tego zakresu. Zajmowa³ siê 

m.in. zastosowaniem preparatów bia³ka i t³uszczu chro-
nionego w ¿ywieniu krów mlecznych, wp³ywem ¿ywienia 
na jakośæ mleka, modyfikacj¹ sk³adu premiksów oraz 
jakości¹ i wartości¹ pokarmow¹ sianokiszonek. Uczest-
niczy³ w wielu seminariach, konferencjach i szkoleniach.

Dr n.wet. Zbigniew Procaj³o
Adiunkt w Katedrze Epizootiologii Wy-
dzia³u Medycyny Weterynaryjnej UW-M 
w Olsztynie. W swojej pracy naukowej 
i klinicznej zajmuje siê zagadnieniami 
z zakresu chorób zakaźnych zwierz¹t 
gospodarskich. Jest specjalist¹ w dzie-

dzinie Choroby prze¿uwaczy. Aktywnie uczestniczy 
w dzia³alności klinicznej w ramach Kliniki Wyjazdowej. 
Autor licznych publikacji z chorób zakaźnych zwierz¹t.

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, na wnio-
sek Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu, og³asza nabór na czte-

rosemestralne 
SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE 

z dziedziny 

HIGIENA ZWIERZ¥T RZEŹNYCH I ¯YWNOŚCI 
POCHODZENIA ZWIERZÊCEGO 

Ukoñczenie szkolenia specjalizacyjnego daje mo¿li-
wośæ przyst¹pienia do egzaminu specjalizacyjnego, 
celem uzyskania tytu³u specjalisty w danej dziedzinie 

weterynarii. 
Planowany termin rozpoczêcia 

- październik 2019 r. 
Termin sk³adania dokumentów 

up³ywa 31 sierpnia 2019 r. 
Osoby zainteresowane proszone s¹ o przes³anie 

wniosku o przyjêcie na szkolenie specjalizacyjne na 
adres: Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, Katedra Higieny 
¯ywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta, ul. Norwida 
31, 50-375 Wroc³aw. 

Kierownik studium: 
dr hab. Adam Malicki, prof. nadzw., 
e-mail: adam.malicki@upwr.edu.pl, 
tel. 71 320 53 99, food-hyg@upwr.edu.pl, 
tel. 71 320 54 11. 
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Zg³oszenie powinno zawieraæ dokumenty przewi-
dziane w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Go-
spodarki ¯ywnościowej z 15 listopada 1994 r. (Dz.U. 
z 28.11.1994. nr 131 poz.667). 

Lekarz weterynarii ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na 
szkolenie specjalizacyjne sk³ada WNIOSEK znajduj¹cy 
siê na stronie internetowej KSLW (www.piwet.pulawy.
pl/kslw). 

Do wniosku do³¹cza siê: 1. odpis dyplomu lekarza 
weterynarii, 2. odpis zaświadczenia okrêgowej izby 
lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wyko-
nywania zawodu, wystawiony w ci¹gu ostatnich trzech 
miesiêcy, 3. deklaracjê pokrycia kosztów specjalizacji 
przez lekarza weterynarii lub zatrudniaj¹cy go zak³ad 
pracy, 4. dokumenty potwierdzaj¹ce co najmniej dwu-
letni sta¿ pracy w zawodzie lekarza weterynarii. 

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii 
mo¿e poprosiæ lekarza weterynarii o przed³o¿enie za-
świadczeñ o ukoñczonych kursach specjalizacyjnych 
w dziedzinie weterynarii objêtej tematem specjalizacji. 
Kierownik szkolenia specjalizacyjnego zastrzega sobie 
mo¿liwośæ przesuniêcia rozpoczêcia I semestru. 

Og³oszenie umieszczone jest równie¿ na stronie: 
www.piwet.pulawy.pl/kslw 
Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 15: 

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
Dziekan Wydzia³u Medycyny Wet.: 

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

Zak³ad Chorób Drobiu Pañstwowego Instytutu Wete-
rynaryjnego - PIB w Pu³awach zaprasza na Miêdzyna-

rodow¹ Konferencjê Naukow¹ pt. 

ZAKAŹNE ZAPALENIE BURSY FABRYCJUSZA, 
ZAKAŹNA ANEMIA KURCZ¥T ORAZ ZAKA¯ENIA 

CIRKOWIRUSOWE PTAKÓW 

która odbêdzie siê w dniach 
18-19 października 2019r. 

w Weterynaryjnym Centrum Kszta³cenia 
Podyplomowego, al. Partyzantów 57, 

24 -100 Pu³awy. 
Koszty uczestnictwa (udzia³ w wyk³adach, materia³y 

zjazdowe, przerwy kawowe, uroczysta kolacja): 550 
PLN (brutto) 

Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto Pañstwowego 
Instytutu Weterynaryjnego - Pañstwowego Instytutu 
Badawczego w Pu³awach: 

BG¯ S.A. O/Pu³awy 
35 2030 0045 1110 0000 0053 1520 
z dopiskiem „Konferencja IBDV 2019”

Zg³oszenia prosimy kierowaæ drog¹ internetow¹ 
(formularz rejestracyjny znajduje siê na stronie Insty-
tutu: www.piwet.pulawy.pl, w zak³adce Konferencje, 
Zjazdy). 

O udziale w konferencji decyduje kolejnośæ zg³oszeñ. 
Informacje zostan¹ przekazane drog¹ elektroniczn¹. 

Kierownik Zak³adu Chorób Drobiu: 
dr hab. Krzysztof Śmietanka prof. nadzw.

Katedra Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t Eg-
zotycznych Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UP we 
Wroc³awiu, Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
zapraszaj¹

III Konferencja Naukowa

ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETE-
-RYNARII - SZANSE i ZAGRO¯ENIA

26 października 2019 

1000 - 0twarcie konferencji
Sesja I

przewodnicz¹cy: 
dr n.wet. Robert Karczmarczyk

1010 - 1050 - dr n.wet. W.Hildebrand
Postrzeganie zadañ samorz¹du przez ró¿ne grupy 
zawodowe lekarzy weterynarii

1050 - 1130 - dr n.wet. J.Borowiec
Dylematy etyczne lekarza weterynarii prywatnej 
praktyki

przerwa
1150 - 1230 - lek. wet. B.Czerski

Dylematy etyczne lekarza weterynarii pracownika 
Inspekcji Weterynaryjnej

1230 - 1310 - prof. dr hab. K.W¹sowicz
Lekarz weterynarii wobec prowadzenia badañ na-
ukowych z udzia³em zwierz¹t

Obiad
Sesja II

przewodnicz¹cy: 
prof. dr hab. Krzysztof W¹sowicz

1400 - 1440 - dr hab. E.Banaszak
Zmiany pokoleniowe a zawody zaufania publicznego

1440 - 1520 - dr prawa A.Zalesiñska radca prawny
Wysokośæ i skutecznośæ kar w samorz¹dzie zawo-
dowym

1520 - 1600 - dr n.wet. R.Karczmarczyk
Wspó³czesne zagro¿enia dla etyki zawodowej

Dyskusja i zakoñczenie
Miejsce Konferencji:

Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pa³ac Wroc³aw 
Paw³owice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
c³awiu, 51-250 Wroc³aw, ul. Paw³owicka 87/89 

Patronat: 
Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
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Op³ata konferencyjna: 
150 PLN/osobê (udzia³ w wyk³adach, drukowane 
materia³y konferencyjne, napoje, obiad); dla studen-
tów 20 PLN (wymagane zg³oszenie)
Wp³aty nale¿y kierowaæ na konto: 
PKO BP SA 62102052420000210200292045
koniecznie z dopiskiem: ETYKA WET 2019

Zg³oszenia prosimy kierowaæ drog¹ internetow¹ (for-
mularz dostêpny na stronie wet.up.wroc.pl w zak³adce 
nauka - konferencje i wyk³ady naukowe) oraz dilwet.pl 

Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa
14 października 2019r.

Informacji udzielaj¹: 
mgr Violetta Pirga tel. 71 3205 336, 
dr Robert Karczmarczyk tel. 501 631 788

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego: 
dr n.wet. Robert Karczmarczyk

Informacje

ró¿ne

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zygmunt Pejsak, Joanna Piekut 
Afrykañski pomór świñ. 
Nowe doświadczenia w zwalczaniu choroby 

Platforma Edukacyjna Project System, 
Skierniewice 2019, 308 stron, cena 168 z³ 
W ksi¹¿ce omówiono 4 lata polskich doświadczeñ 

w zwalczaniu choroby. Zosta³y równie¿ wskazane 
sposoby zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem 
choroby, w tym doświadczenia Hiszpanii. W zwi¹zku 
z aktualn¹ sytuacj¹ w Polsce dotycz¹c¹ ASF - warto 
mieæ wiedzê na temat tej choroby, jej rozprzestrzenia-
nia siê i zapobiegania jej. Publikacja niezbêdna dla:
- hodowców trzody chlewnej,
- inspektorów weterynaryjnych,

- myśliwych,
- przetwórców miêsa wieprzowego,
- przedsiêbiorców wytwarzaj¹cych pasze,
- prywatnych lekarzy weterynarii obs³uguj¹cych fermy,
- pracowników laboratoriów diagnostycznych,
- kierowców przewo¿¹cych zwierzêta i środki produkcji,
- pracowników zak³adów utylizacyjnych,
- pracowników organizacji rolniczych i doradztwa rol-
niczego,

- pracowników samorz¹dów i s³u¿b pañstwowych. 
Ksi¹¿ka w fachowy, konkretny sposób wska¿e:

- jakie s¹ sprawdzone procedury, które ograniczaj¹ 
ryzyko rozprzestrzeniania siê afrykañskiego pomoru 
świñ,

- jak zapanowaæ nad powsta³ymi ju¿ ogniskami wirusa 
u świñ i przypadkami zachorowañ u dzików,

- jak nie powtarzaæ b³êdów z obszarów, które pad³y 
ofiar¹ ASF w pierwszym okresie epidemii,

- w jaki sposób prowadziæ wymagan¹ prawem doku-
mentacjê, na co w niej zwróciæ uwagê, jakich b³êdów 
unikaæ.

Ex 
funebri 
charta

Śp. 
Ryszard BADURA 

(1923–2019)

Dnia 13 stycznia 2019r. w wieku 95 lat zmar³ prof. 
dr hab. dr h.c. multi, lekarz weterynarii Ryszard Ba-
dura, emerytowany profesor nauk weterynaryjnych, 
specjalista chirurgii, wybitny naukowiec uznawany 
za tego, który otworzy³ medycynê weterynaryjn¹ na 
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wspó³pracê z medycyn¹ cz³owieka. Dziêki Jego ini-
cjatywom ukszta³towa³y siê nowe techniki operacyjne 
i specjalizacje, m.in. anestezjologia, radiologia, okuli-
styka, a później ultrasonografia, diagnostyka i chirurgia 
endoskopowa, stworzona zosta³a unikatowa pracownia 
badañ chirurgicznych wspólnie z Katedrami Chirur-
gii, Ortopedii, Traumatologii i Torakologii Akademii 
Medycznej we Wroc³awiu. Nawi¹za³ te¿ ścis³¹ wspó³-
pracê z wydzia³ami weterynaryjnymi uniwersytetów 
w Monachium, Hanowerze, Berlinie, Brnie, Lipsku 
i Baden Baden. 

Przez 20 lat pe³ni³ w Uczelni funkcje, kolejno 
- prodziekana i dziekana Wydzia³u Medycyny We-
terynaryjnej oraz prorektora, a nastêpnie przez trzy 
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kadencje (1969-1981) rektora Akademii Rolniczej 
we Wroc³awiu. Przewodniczy³ kolegium prorektorów, 
a później rektorów szkó³ wy¿szych Wroc³awia. By³ te¿ 

cz³onkiem Rady G³ównej Nauki, Szkolnictwa Wy¿-
szego i Techniki, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej 
ds. Kadr Naukowych przy prezesie Rady Ministrów, 
by³ przewodnicz¹cym Rady Programowej ds. Planów 
i Programów Studiów Weterynaryjnych przy ministrze 
nauki, szkolnictwa wy¿szego i techniki.

Profesor Ryszard Badura wspó³pracowa³ te¿ z samo-
rz¹dem lekarsko-weterynaryjnym. Przez trzy kadencje 
by³ cz³onkiem Krajowej Komisji ds. Specjalizacji Leka-
rzy Weterynarii i kierownikiem specjalizacji „Chirurgia 
weterynaryjna”. Przez Krajow¹ Radê Lekarsko-We-
terynaryjn¹ zosta³ odznaczony odznak¹ honorow¹ 
„Meritus” - zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarsko-Wete-
rynaryjnego. Otrzyma³ te¿ nagrodê „Z³otego Chirona” 
za propagowanie praktycznej wiedzy weterynaryjnej.

Profesor Badura otrzyma³ tytu³y doktora honoris 
causa trzech uczelni (Akademii Rolniczej we Wroc³a-
wiu, Akademii Medycznej we Wroc³awiu i Uniwersytetu 
Ludwika i Maksymiliana w Monachium). W uznaniu 
wybitnych zas³ug uhonorowany zosta³ licznymi nagro-
dami i odznaczeniami m. in. Krzy¿em Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystośæ pogrzebowa odby³a siê dnia 19 stycznia 
2019r. na cmentarzu św. Wawrzyñca przy ul. Odona 
Bujwida we Wroc³awiu. J.D.

Śp.
lek. wet. Ryszard SZMIGIEL

(1940–2019)
Urodzi³ siê 12 stycznia 1940 roku. Studiowa³ na 

Wydziale Weterynaryjnym Wy¿szej Szko³y Rolniczej 
we Wroc³awiu uzyskuj¹c w 1968 roku dyplom lekarza 
weterynarii.

Po zakoñczeniu studiów, w okresie od maja do grud-
nia 1968 roku, odby³ sta¿ podyplomowy w Powiato-
wym Zak³adzie Weterynarii w Wo³owie. W styczniu 
1969 roku zosta³ zatrudniony na stanowisku ordyna-

tora w Pañstwowym Zak³adzie 
Leczniczym dla Zwierz¹t w Ziê-
bicach, gdzie pracowa³ do 1975. 
Po reformie administracyjnej 
kraju w 1975 roku zatrudniony 
zosta³ w Wojewódzkim Zak³a-
dzie Weterynarii w Wa³brzychu 
na stanowisku kierownika Pañ-
stwowego Zak³adu Leczniczego 
dla Zwierz¹t w Bystrzycy K³odz-
kiej. Stanowisko to piastowa³ do 
koñca 1990 roku. Nastêpnie 
w okresie od stycznia 1991 do 

grudnia 1998 roku pracowa³ jako rejonowy inspektor 
weterynaryjny i rejonowy lekarz weterynarii w Bystrzy-
cy K³odzkiej. W dniu 1 stycznia 1999 roku zatrudniony 
zosta³ na stanowisku Zastêpcy Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w K³odzku z siedzib¹ w Bystrzycy K³odz-
kiej. Na stanowisku tym pozostawa³ do chwili przejścia 
na emeryturê.

Dzia³acz spo³eczny i samorz¹dowy. By³ prezesem 
Ko³a Terenowego Zrzeszenia Lekarzy i Techników We-
terynarii, prezesem Zarz¹du Miejsko-Gminnego PSL 
w Bystrzycy K³odzkiej, cz³onkiem Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Zosta³ wyró¿niony: Srebrn¹ Honorow¹ Odznak¹ 
Zwi¹zku Lekarzy i Techników Weterynarii, Srebrnym 
Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ 40-lecia PRL oraz odzna-
kami „Za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Weterynaryjnej”, 
„Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa” i „Za Zas³ugi dla 
Województwa Wa³brzyskiego”.

Da³ siê poznaæ jako bardzo dobry lekarz weteryna-
rii i organizator pracy. Lubiany i ceniony przez rol-
ników, a tak¿e przez w³adze nadrzêdne, co znalaz³o 
swój wyraz w wyró¿nieniach przyznawanych zak³adowi 
leczniczemu dla zwierz¹t, którego by³ kierownikiem. 
By³ wymagaj¹cy, ale zawsze najwiêcej wymaga³ od 
siebie. Pozostawi³ po sobie grono lekarzy weterynarii, 
których ukszta³towa³ i nauczy³ praktycznego wykony-
wania zawodu.

Zmar³ 13 maja 2019 roku. Ostatnie po¿egnanie 
śp. Ryszarda odby³o siê w dniu 16 maja 2019 roku 
w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym 
w Bystrzycy K³odzkiej. W tej smutnej uroczystości 
uczestniczy³o grono lekarzy weterynarii, w imieniu 
których zmar³ego po¿egna³ jego ostatni prze³o¿ony, 
by³y Powiatowy Lekarz Weterynarii w K³odzku - Zbi-
gniew Jaworek. 

W dniu 17 maja 2019 roku nast¹pi³o odprowadze-
nie na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu 
Komunalnym przy ul. Kie³czowskiej we Wroc³awiu.
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