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Fundacja 
„Pro Medici Veterinarii”

działająca przy 
Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wrocławiu 

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

sytuacji życiowej

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

pokrzywdzonych przez los

Numer konta Fundacji:
 18 1020 5242 0000 2202 0158 8417

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

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

Wystarczy w odpowiednich rubrykach deklaracji 
podatkowej rocznej wpisać nazwę: 

Fundacja „PRO MEDICI VETERINARII”
numer KRS 0000247344

Z góry dziękujemy!

Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
informuje:

IX ZJAZD 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 

LEKARZY WETERYNARII
 DOLNOŚL¥SKIEJ IZBY 

LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

odbêdzie siê 

19 kwietnia 2020r.

w Pa³acu Paw³owickim 

(Uchwa³a nr  1471/2019/VII Rady DIL-Wet. z dnia 21 listopada 2019r.)
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SKŁADKA CZŁONKOWSKA w 2019 i 2020r.:
• 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: 1650 egz.

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

Biuro Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
czynne jest w dni robocze 

w środy w godz. 1000 – 1730

w pozostałe dni w godz. 830 – 1530

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

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

Sekretariat: Joanna Kwiecińska, Teresa Rogowska, Danuta Wojewódzka

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

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

Sekretarz: lek.  wet. Małgorzata Sitnik, tel. kom. 603 263 356
Skarbnik: lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko, tel. kom. 516 596 001

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.
¯ycie jest pe³ne nie-

spodzianek i jedyne w za-
sadzie co mo¿e mnie 
zaskoczyæ, to to, ¿e nic 
mnie nie zaskoczy. W za-
sadzie zabieraj¹c siê do 
pisania tego tekstu chcia-
³em podj¹æ siê trudnego 
tematu, jakim jest wspó³-
praca ró¿nego rodzaju 
towarzystw zajmuj¹cych 

siê statutowo ochron¹ zwierz¹t z lekarzami weteryna-
rii. Temat jest bardzo ciekawy, wzbudzaj¹cy sporo 
kontrowersji i emocji. Zw³aszcza, ¿e jest nośny medial-
nie, a tak zwani Inspektorzy ochrony zwierz¹t przed-
stawiani s¹ jako bohaterowie walcz¹cy z bezduszności¹ 
sadystycznych w³aścicieli zwierz¹t i biurokratyczn¹ 
machin¹ urzêdnicz¹, w tym inspekcyjno-weterynaryjn¹. 
Niestety zdarza siê, przy ca³ym szacunku dla osób pra-
cuj¹cych z poświêceniem i w dobrej wierze, ¿e owi 
Inspektorzy nie zawsze maj¹ odpowiednie kwalifikacje 
i co gorsza nie zawsze rozumiej¹ zasady bioasekuracji, 
walki z chorobami zakaźnymi, a walkê z bezdomności¹ 
pojmuj¹ na swój sposób. Temat wydawa³ siê ciekawy, 
polemiczny. Ale oto na horyzoncie pojawi³ siê wirus, 
dok³adnie koronawirus, i niczym wynurzaj¹ce siê na 
wschodzie s³oñce zacz¹³ obejmowaæ swym blaskiem 
ca³y świat. O tym, ¿e wirusy chorobotwórcze nie zna-
j¹ granic lekarze weterynarii wiedz¹ nie od dziś. Zwal-
czanie ASF czy ptasiej grypy daje na to niezbite dowo-
dy. Zwykle w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym 
powiatowym lekarzom weterynarii sen z oczu spêdza-
j¹ przeloty dzikich ptaków i bioasekuracja drobnoto-
warowych gospodarstw rolnych. ASF to ju¿ problem 
niemal¿e polityczny, zahaczaj¹cy o stosunki miêdzyna-
rodowe. W tym jednak roku, od jego pocz¹tku prze-
konujemy siê, jak du¿o emocji wzbudza odmieniany 
przez wszystkie przypadki koronawirus siej¹cy grozê 
nie tylko w Azji i Europie ale wygl¹da na to, ¿e na 
wszystkich zamieszkanych kontynentach. Lekarzom 
weterynarii koronawirus jest doskonale znany od kil-
kunastu, jak nie kilkudziesiêciu lat. U psów powoduje 
on przejściowe (o ile nie s¹ powik³ane, lub nie towa-
rzysz¹ innym zaka¿eniom wirusowym) zaburzenia ze 
strony przewodu pokarmowego, u kotów podobnie 
ale mo¿e te¿ przybraæ nieuleczaln¹ formê zakaźnego 
zapalenia otrzewnej (choæ pojawiaj¹ siê informacje 
o dostêpnych, skutecznych lekach). O ile u psów i ko-
tów wystêpuje podtyp alfa koronowirusa zwi¹zany z prze-
wodem pokarmowym, o tyle u ludzi wystêpuje podtyp 
beta powoduj¹cy choroby dróg oddechowych, cechu-
j¹cy siê przy tym u ludzi w starszym wieku du¿¹ śmier-
telności¹. Medialnośæ wirusa powoduje, ¿e ka¿de wia-
domości radiowe, telewizyjne, internetowe, omawiaj¹ 
ten temat i podaj¹ skrupulatnie u ilu osób i w jakich 

krajach stwierdzono nowe przypadki zaka¿enia. W ra-
mach walki z epidemi¹ zamykane s¹ miasta, ograni-
czone loty do krajów o najwy¿szym ryzyku. Odwo³y-
wane s¹ masowe imprezy w tym wystawy, konferencje 
i kongresy. Prze³o¿ono na inny, nieokreślony termin 
marcowe kongresy weterynaryjne w Mediolanie oraz 
Tokio. Ci¹gle nie wiadomo jak i kiedy siê to wszystko 
skoñczy. Przypomina to nieco lekturê ksi¹¿ki Alberta 
Camusa „D¿uma”. Starszym Wroc³awianom mo¿e 
przypominaæ epidemiê ospy, która wybuch³a w tym 
mieście latem 1963r. i zosta³a skutecznie zwalczona 
po 25 dniach. Mo¿e powinniśmy byæ wzorem do na-
śladowania. W zasadzie mo¿na by na tym skoñczyæ 
dywagacje na temat co bêdzie z epidemi¹ koronawi-
rusow¹ i skupiæ siê na przestrzeganiu zaleceñ organi-
zacji zdrowotnych. W tym nawale informacji, tudzie¿ 
dezinformacji emocje wzbudzaj¹ wiadomości na temat 
mo¿liwości pasa¿u wirusa z ludzi na zwierzêta i zw³asz-
cza ze zwierz¹t na ludzi. Oliwy do ognia dola³a wiado-
mośæ, ¿e oto w Hong-Kongu u psa osoby, u której 
stwierdzono rzeczonego koronowirusa (nazywanego 
dla wyró¿nienia COVID-19) wyizolowano tego¿ wiru-
sa w wydzielinie z dróg oddechowych, przy czym brak 
informacji czy ów pies chorowa³ i z jakimi objawami. 
Nie ma ¿adnych wiarygodnych informacji na temat 
tego, czy zwierzêta domowe mog³yby byæ zagro¿eniem 
dla ludzi, aczkolwiek sytuacja jest dynamiczna i ci¹gle 
siê zmienia. A sama epidemiologia wydaje siê nie do 
koñca poznana. Jest to po¿ywka dla wszelkiej maści 
g³osicieli teorii spiskowych tudzie¿ koñca świata. Spe-
cjaliści zidentyfikowali źród³o wirusa na targu ze zwie-
rzêtami w miejscowości Wuhan w Chiñskiej prowincji 
Hubei. Jak wiadomo Chiñczycy s³yn¹ z jedzenia ró¿-
nych dzikich zwierz¹t. Ciekawe jak i czy w ogóle kon-
troluj¹ to ich s³u¿by weterynaryjne. Ci¹gle jednak bra-
kuje rzetelnych informacji, a wiedza na ten temat jest 
niedostateczna. Czy siê zatem baæ, skoro nas strasz¹? 
Jak wiadomo uwielbiamy siê baæ. Epidemia korono-
wirusa pokazuje jak wa¿ny jest przep³yw informacji. 
W obecnej dobie to odpowiednie ni¹ zarz¹dzanie mo¿e 
uspokajaæ lub wzbudzaæ emocje czy wrêcz strach. Ale 
nie od dzisiaj wiadomo, ¿e szybka informacja jest nie-
zbêdna we wszelkich okolicznościach i zapewne nie 
wyobra¿amy sobie ¿ycia bez dostêpu do mediów, in-
ternetu, bez mo¿liwości przekazywania informacji, 
s³owem bez telefonu komórkowego. W czasach pre-
historycznych, co zreszt¹ dotrwa³o do czasów nowo-
¿ytnych, w spo³ecznościach tzw. pierwotnych ludzie 
przekazywali sobie na odleg³ośæ sygna³y dymne lub 
dźwiêkowe. Wspomniani ju¿ Chiñczycy rozpalali ogni-
ska na Wielkim Murze. Wojska u¿ywa³y kurierów, a naj-
s³ynniejszy z nich Filippides biegn¹c z Maratonu 
w 490r p.n.e. ostrzeg³ Ateñczyków o zbli¿aj¹cym siê 
uderzeniu Persów. Dziś mówi siê, ¿e wojnê wygra ten, 
kto bêdzie zarz¹dza³ informacjami. Poświêcony by³ 
temu nawet jeden z filmów o Jamesie Bondzie („Jutro 
nie umiera nigdy” z 1997r.). Politycy doskonale zdaj¹ 
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sobie sprawê z tego, „¿e kto ma media ten ma w³adzê”. 
Informacje mo¿na dozowaæ, mo¿na odpowiednio mo-
dyfikowaæ, mo¿na zniekszta³caæ. Poprzez odpowiednie 
zarz¹dzanie mo¿na odpowiednio informowaæ lub dez-
informowaæ. G³ód na informacjê jest tym wiêkszy, im 
wiêcej strachu ona wzbudza u ludzi. Mo¿na w odpo-
wiedni sposób sterowaæ opini¹ publiczn¹, wpisywaæ 
siê w jej oczekiwania, czy wrêcz kszta³towaæ te ocze-
kiwania. Aktualna sytuacja z koronawirusem jest tego 
najlepszym przyk³adem. W czasach globalnej informa-
cji, dostêpu do internetu, gdzie ka¿dy mo¿e znaleźæ co 
chce, odró¿nienie informacji prawdziwych od niepraw-
dziwych jest trudne, zw³aszcza dla osób które nie s¹ 
ekspertami w danej dziedzinie. Komu wierzyæ, komu 
zaufaæ, kto jest ekspertem? Dla wielu osób bardziej 
wiarygodnym „eskpertem” jest ktoś, kto w zabawny 
sposób omawia jakiś problem, nie maj¹c przy tym 
o tym pojêcia, ni¿ uznany naukowiec z danej dziedziny. 
Wszystko siê zmienia. Kiedyś monopol na wiedzê mie-
li kap³ani i w³adcy, później duchowni, nastêpnie na-
ukowcy. Teraz ka¿dy mo¿e og³osiæ siê specjalist¹. 
Dotyczy to niestety tak¿e naszego środowiska. Ró¿ne-
go rodzaju fora internetowe pozwalaj¹ na zachowanie 
anonimowości, g³osz¹c przy tym najró¿niejsze teorie. 
Jakiś czas temu w mediach spo³ecznościowych poja-
wi³a siê prośba o pomoc w leczeniu psa ze zmian¹, 
któr¹ pokazano na zdjêciu. Wiele osób pokusi³o siê 
o diagnozy i propozycje leczenia. Jak siê później oka-
za³o by³a to prowokacja, a zdjêcie przedstawia³o wkle-
jon¹ w sierśæ landrynkê. Przy okazji jest to przestroga 
przed zbyt pochopnym i powierzchownym stawianiem 
diagnoz. Czas zapewne poka¿e, ile z informacji doty-
cz¹cych koronawirusa bêdzie wartościowymi a ile 
bzdurami czy tak zwanymi fejkami, czyli umyślnie zma-
nipulowanymi, przewa¿nie z³ymi, nieprawdziwymi 
informacjami. Tymczasem powinniśmy zasiêgaæ infor-
macji u źróde³. Pytaæ naszych ekspertów. Warto wie-
dzieæ, ¿eby nie ulegaæ panice. Dostêp do wiedzy wzbu-
dza ciekawośæ i chêæ poznania. Dziś ju¿ nie wystarczy 
odpowiedź w stylu tak jest i koniec, albo tak ma byæ 
i ju¿. Musisz w to uwierzyæ, zaufaj mi. Takie odpowie-
dzi tylko kreuj¹ ciekawskich do zadawania kolejnych, 
mniej lub bardziej sensownych pytañ w stylu: na pew-
no?, dla czego? i po co?. Z jednej strony zmusza to do 
sta³ego poszukiwania i rozwiazywania problemów, 
z drugiej prowadzi do zmêczenia od ci¹g³ego odwania-
nia rzeczy dla nas oczywistych a dla innych trudnych 

do zrozumienia. Brak informacji mo¿e generowaæ pa-
nikê. W takich przypadkach zachowujemy siê niera-
cjonalnie, ulegamy instynktowi stadnemu. Widaæ to na 
przyk³adzie zagro¿enia koronawirusem, kiedy to znik-
nê³y w hurtowniach maseczki chirurgiczne na twarz, 
a na aukcjach internetowych osi¹gaj¹ absurdalne ceny. 
Problem w tym, ¿e maseczki te nie chroni¹ przed za-
ka¿eniem ale przed rozsiewaniem. Innymi s³owy po-
winni je nosiæ ci co kaszl¹, a nie ci co s¹ zdrowi. Infor-
macje o wykupywaniu ¿ywności i środków higienicznych 
powoduj¹ reakcjê lawinow¹, co prowadzi do czyszcze-
nia pó³ek. Jak siê okaza³o, problem o którym chcia³em 
mówiæ na pocz¹tku, to tak¿e problem informacji. In-
formacji przekazywanych w mediach jak wa¿n¹ rolê 
pe³ni¹ owi Inspektorzy ochrony zwierz¹t. Umniejsza 
siê przy tym rolê lekarzy weterynarii, lub pokazuje siê 
nas w z³ym świetle osób dzia³aj¹cych na szkodê zwie-
rz¹t. Ale to wymaga oddzielnego omówienia. Tymcza-
sem cieszy mnie fakt, ¿e w ankiecie przeprowadzonej 
pod koniec ubieg³ego roku a¿ 30% respondentów 
(grupa 112 osób, lekarzy weterynarii, cz³onków DIL-
-Wet.) wskaza³o na Biuletyn Dolnośl¹skiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej, jako g³ówne źród³o informacji 
o naszym samorz¹dzie. Cieszy, ¿e nie zamieraj¹ trady-
cyjne nośniki wiarygodnej informacji. 

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Świêtami Wielkanoc-
nymi w imieniu Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej oraz swoim w³asnym sk³adam Pañstwu naj-
serdeczniejsze ¿yczenia radości, zdrowia, mi³ości oraz 
wiary, ¿e wszystko to siê spe³ni. Obyśmy wszyscy czuli 
siê wypoczêci i pe³ni si³, aby Świêta spêdzone w ro-
dzinnej atmosferze dostarczy³y samych mi³ych wra¿eñ. 

 Wojciech 
Hildebrand

Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje:

IX ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 
LEKARZY WET. DOLNOŚL¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WET.

odbêdzie siê 19 kwietnia 2020r.
w Pa³acu Paw³owickim

(Uchwa³a nr  1471/2019/VII Rady DIL-Wet. z dnia 21 listopada 2019r.)
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SPRAWOZDANIE PREZESA 
Z DZIA£ALNOŚCI RADY DIL-WET. 

VII KADENCJI ZA ROK 2019
Okres sprawozdawczy:

1.03.2019r. – 31.01.2020r.
Szanowni Pañstwo. Panie i Panowie Lekarze We-

terynarii, cz³onkowie Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej.

Za nami trzeci rok VII kadencji Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Rada, która wraz z Pre-
zesem liczy 17 osób, reprezentuje wszystkie środowi-
ska lekarzy weterynarii Dolnego Śl¹ska, pocz¹wszy 
od szeroko pojêtej prywatnej praktyki (7 osób), po-
przez środowisko akademickie (2 osoby), skoñczyw-
szy na Inspekcji Weterynaryjnej (7 osób) z Wojskow¹ 
Inspekcj¹ Weterynaryjn¹ (1 osoba) 
³¹cznie. Ponadto troje cz³onków 
naszej Rady jest cz³onkami Krajo-
wej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 
Jedna osoba jest cz³onkiem Prezy-
dium (Wojciech Hildebrand), druga 
przewodniczy Komisji Finansowo-
-Gospodarczej (Danuta Pawicka-
-Stefanko), trzecia przewodniczy 
Komisji Prawno-Regulaminowej 
i jest wiceprzewodnicz¹cym Komisji 
Etyki i Deontologii oraz cz³onkiem 
Komisji ds. egzaminowania z jêzyka 
polskiego (Jan Dorobek) Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 
Warto nadmieniæ, ¿e cz³onek naszej 
Rady (Robert Karczmarczyk) zosta³ powo³any jako kon-
sultant przy opracowywaniu nowego Kodeksu Etyki 
Lekarza weterynarii. Jak co roku Rada skupia³a siê na 
realizacji powierzonych przez Zjazd zobowi¹zañ oraz 
wykonywaniu bie¿¹cych zadañ wynikaj¹cych z funkcjo-
nowania samorz¹du. Praca Rady zosta³a dobrze oce-
niona w przeprowadzonym jesieni¹ 2019 roku badaniu 
ankietowym. W badaniu 112 ankietowanych lekarzy 
weterynarii, cz³onków DIL-Wet. uzyskaliśmy ocenê 
4,06 (zakres ocen od najni¿szej 2 do najwy¿szej 5)

W okresie sprawozdawczym odby³o siê 9 posiedzeñ 
Rady DIL-Wet. oraz 7 posiedzeñ Prezydium. Do dnia 
31.01.2020r. Rada podjê³a 634 uchwa³y (od nr 978 
do nr 1611), w tym: dotycz¹cych przyznania prawa 
wykonywania zawodu (93 uchwa³y), wpisu do rejestru 
cz³onków z przeniesienia z innych izb okrêgowych 
(10 uchwa³), skreślenia z rejestru cz³onków DIL-Wet. 
w wyniku przeniesienia do innych izb okrêgowych 
(30 uchwa³), utraty prawa wykonywania zawodu (11 

uchwa³), wynikaj¹cych z postêpowañ administracyj-
nych (dotycz¹cych utraty prawa wykonywania zawodu 
za niep³acenie sk³adek 83 uchwa³y), wpisu do rejestru 
zak³adów leczniczych (23 uchwa³y), wykreślenia z ewi-
dencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t (25 uchwa³), 
wpisu zmian w ewidencji zak³adów leczniczych (76 
uchwa³), wyznaczenia terminu na usuniêcie uchybieñ 
stwierdzonych podczas kontroli zlz (4 uchwa³y), wpi-
su do rejestru osób upowa¿nionych do wystawiania 
paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych (48 uchwa³), 
zmiany w rejestrze osób upowa¿nionych do wysta-
wiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych (58 
uchwa³), skreślenia z rejestru osób upowa¿nionych 
do wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹-
cych (27 uchwa³), roz³o¿enia na raty zaleg³ych sk³a-
dek (1 uchwa³a), obni¿enia sk³adek cz³onkowskich 

(10 uchwa³), zawieszenia p³atności 
sk³adek cz³onkowskich (2 uchwa³y), 
umorzenia zaleg³ych sk³adek cz³on-
kowskich (15 uchwa³), zatwierdzenia 
wniosków Zarz¹du Funduszu Pomo-
cy Kole¿eñskiej DIL-Wet. (7 uchwa³), 
przyznania środków na konferencje 
naukowe i imprezy integracyjne (11 
uchwa³), przyznania nagród finanso-
wych (8 uchwa³), przesuniêæ w bu-
d¿ecie (1 uchwa³a), innych spraw 
(27 uchwa³). Nale¿y tu nadmieniæ, 
¿e ka¿da uchwa³a by³a podejmowana 
po dog³êbnej analizie i dyskusji oraz 
g³osowana by³a oddzielnie. 

Stan osobowy cz³onków DIL-Wet. 
- lekarzy weterynarii na dzieñ 31 grudnia 2019r. wy-
nosi³ 1573 osoby, w tym 148 lekarzy weterynarii na 
emeryturze. Oznacza to wzrost liczby cz³onków w sto-
sunku do roku poprzedniego o 70 osób. W okresie 
sprawozdawczym 93 lekarzom weterynarii nadano 
prawo wykonywania zawodu oraz przyjêto 10 osób 
z innych izb. Jednocześnie skreślono 23 osoby w zwi¹z-
ku z przeniesieniem do innej okrêgowej izby w kraju 
a 7 w zwi¹zku z wyjazdem za granicê. Rada stwierdzi³a 
utratê prawa wykonywania zawodu i skreśli³a z listy 
cz³onków DIL-Wet. 11 osób, z czego 2 osoby na ich 
wniosek, w zwi¹zku ze zrzeczeniem siê prawa wyko-
nywania zawodu, 7 osób z powodu śmierci oraz 2 
osoby z powodu nieop³acania sk³adek cz³onkowskich 
przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok. Wśród osób, którym 
po raz pierwszy nadano prawo wykonywania zawodu 
przewa¿ali absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, ale byli tak¿e absolwenci z Poznania, 
Krakowa i Warszawy. 

Materiały na IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Lekarzy Weterynarii 

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
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Na terenie Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej zarejestrowanych by³o (31.12.2019r.) 535 ZLZ, 
w tym: 342 gabinety weterynaryjne, 178 przychodni 
weterynaryjnych, 7 lecznic weterynaryjnych i 2 kliniki 
weterynaryjne oraz 6 laboratoriów weterynaryjnych. 
Ca³y czas usprawniany jest WetSystems, który obejmu-
je ewidencjê ZLZ w Polsce z uwzglêdnieniem kategorii 
ZLZ, kierowników, godzin otwarcia itp. Wprowadzanie 
danych do ewidencji prowadzone jest przez biura izb 
okrêgowych. Nadal nie uda³o siê na poziomie Izby 
Krajowej wprowadziæ planu monitorowania rynku 
pracy. Pomimo du¿ej liczby absolwentów kierunków 
weterynaria (oko³o 700 osób rocznie) nadal odczu-
walny jest brak lekarzy weterynarii na rynku pracy. 
Z jednej strony nadal niezadawalaj¹ce warunki pracy 
w Inspekcji Weterynaryjnej nie zachêcaj¹ do pracy, 
niemniej stale poszukiwani s¹ pracownicy do pracy 
w ZLZ. Czêśæ absolwentów wyje¿d¿a za granicê, jed-
nak zapewne (brak jest dog³êbnej analizy rynku) czêśæ 
absolwentów pomimo op³acania sk³adek nie pracuje 
w zawodzie lekarza weterynarii. Nieliczne na Dolnym 
Śl¹sku kliniki i lecznice w zwi¹zku z brakami kadrowymi 
musz¹ rezygnowaæ z dy¿urów nocnych, tym samym 
zani¿aj¹c kategorie do Przychodni. Mo¿e konieczne 
oka¿¹ siê rozmowy z przedstawicielami samorz¹dów 
terytorialnych w celu zapewnienie ca³odobowej opie-
ki weterynaryjnej. Jest to problem nie tylko Dolnego 
Śl¹ska ale ca³ego kraju. 

Miniony rok up³yn¹³ pod znakiem obchodzonego 
w ca³ym kraju, na szczeblu krajowym i wojewódzkich, 
jubileuszu Stulecia Administracji Weterynaryjnej. Na 
Dolnym Śl¹sku obchody zosta³y rozszerzone do wszyst-
kich lekarzy weterynarii i dobywa³y siê pod has³em Stu-
lecia S³u¿by Weterynaryjnej. G³ówne uroczystości odby-
³y siê 13 września 2019 roku, by³y organizowane przez 
Dolnośl¹skiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
przy znacz¹cym wsparciu Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej 
oraz Dziekana Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej. 
Obchody to tak¿e wydanie bogato ilustrowanej ksi¹¿ki 
dotycz¹cej powojennej historii s³u¿by weterynaryjnej 
na Dolnym Śl¹sku. Ksi¹¿ka zosta³a napisana przez 
lekarzy weterynarii ze wszystkich środowisk, a wszystko 
zredagowa³ kol. Jan Dorobek. W celu lepszej integracji 
naszego środowiska odby³ siê po raz kolejny organizo-
wany przez kol. Roberta Karczmarczyka Rajd Górski. 
Tym razem uczestnicy zdobywali Góry Wa³brzyskie. Na 
sta³e w kalendarz krajowych imprez weterynaryjnych 
wpisa³y siê organizowane przez DIL-Wet.: Bal Leka-
rza Weterynarii (Dariusz Jackowski) oraz Mistrzostwa 
Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim 
(Wojciech Hildebrand, Robert Karczmarczyk), które 
po 2-letniej przerwie wróci³y na Dolny Śl¹sk do Zieleñ-
ca. W nawi¹zaniu do Balu Lekarza Weterynarii trzeba 
nadmieniæ, ze na wniosek Rady DIL-Wet. w tym roku 
po raz kolejny czêśæ dochodu z biletów zasili³a konto 
fundacji „Pro Medici Veterinari”. Stale organizowane 
si¹ szkolenia i kongresy, a 3. edycja konferencji „Etyka 
Zawodowa Lekarza Weterynarii”, za któr¹ meryto-
rycznie odpowiedzialny by³ kol. Robert Karczmarczyk 

nada³a ton dyskusji nad nowym Kodeksem Etyki Leka-
rza Weterynarii. Ponadto Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-
-Weterynaryjna jest wspó³organizatorem, mecenasem, 
lub patronem szkoleñ organizowanych g³ównie przez 
wroc³awski Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej, a jedn¹ 
z najbardziej znacz¹cych ze wzglêdu na czas trwania 
wspó³pracy jest konferencja bujatryczna organizowa-
na w Polanicy-Zdroju. Niemniej dzia³ania Izby to nie 
tylko rejestracje osób i ZLZ, ale tak¿e rozwi¹zywanie 
problemów. Jednym z nich jest lekcewa¿¹cy stosunek 
niektórych lekarzy weterynarii do obowi¹zuj¹cego 
prawa. Wykonywanie us³ug w warunkach godz¹cych 
w wizerunek lekarzy weterynarii. Warto pamiêtaæ, ¿e 
ZLZ to nie tylko wizerunek w³aściciela ale ca³ej kor-
poracji. Drugim problemem jest wykonywanie czyn-
ności lekarsko-weterynaryjnych przez osoby do tego 
nieuprawnione, bez nale¿ytych umiejêtności i kom-
petencji. Rada stale monitoruje wszelkie informacje 
pojawiaj¹ce siê w przestrzeni publicznej, które mog¹ 
świadczyæ o naruszania prawa w zakresie wykonywania 
zawodu lekarz weterynarii. W trakcie posiedzeñ Rady 
podejmowano dyskusje na temat świadczenia us³ug 
wirtualnych, tudzie¿ próby uczenia osób bez koniecz-
nych kwalifikacji czynności lekarsko weterynaryjnych. 
Ci¹gle nie s¹ rozwi¹zane prawne i kompetencyjne re-
lacje pomiêdzy lekarzami weterynarii, a tak zwanymi 
Inspektorami Ochrony Zwierz¹t, którzy swoj¹ aktyw-
nośæ w zakresie ochrony praw zwierz¹t realizuj¹ po-
przez zabieranie zwierz¹t w³aścicielom i przekazywanie 
ich do schronisk lub miejsc tymczasowego pobytu bez 
znajomości statusu epizootycznego, nierzadko z bra-
kiem poszanowania prawa. Ze wzglêdu na medialny 
wydźwiêk ich postêpowania, sprawa wymaga bardzo 
rozwa¿nego dzia³ania. 

Jak co roku, przed Świêtami Bo¿ego Narodzenia 
odbywa siê uroczyste posiedzenie Rady DIl-Wet. po³¹-
czone z uroczyst¹ Gal¹, na której wrêczane s¹ Dyplomy 
Prawa Wykonywania Zawodu przyjêtym w danym roku 
do izby nowym cz³onkom. Uroczystośæ uświetniaj¹ 
wystêpy artystyczne. Tym razem oprawê artystyczn¹ 
zapewni³a aktorka Teatru Polskiego Monika Bolly, któ-
ra wyst¹pi³a ze swoim recitalem. Wszystko to odby³o siê 
w stylowych wnêtrzach Pa³acu Krona we wroc³awskich 
Paw³owicach. 

Prê¿nie dzia³aj¹ca przy DIL-Wet. fundacja „Pro 
Medici Veterinarii”, niezale¿nie od Funduszu Pomocy 
Kole¿eñskiej wspiera lekarzy weterynarii i cz³onków ich 
rodzin, którzy znaleźli siê w trudnej sytuacji losowej. 
Ka¿dy chêtny mo¿e zasiliæ konto fundacji. 

Cz³onkowie Ko³a Seniorów pod przewodnictwem 
kol. Bohdana Wojtala regularnie spotykaj¹ siê w sali 
konferencyjnej Izby, wzajemnie wspieraj¹, wymieniaj¹ 
doświadczeniami.

Gospodarka finansowa
Dzia³ania statutowe w zakresie gospodarki finan-

sowej Izby w roku 2019 by³y realizowane w oparciu 
o preliminarz bud¿etowy uchwalony przez Zjazd Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Dok³adne 
omówienie dzia³añ w zakresie gospodarki finansowej 
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zawarte jest w sprawozdaniu finansowym i wykona-
niu bud¿etu. Gospodark¹ finansow¹ kieruje Skarbnik 
kol. Danuta Pawicka-Stefanko przy pomocy komisji 
finansowej pod przewodnictwem kol. Juliana Jakubia-
ka. Komisja w tym okresie spotka³a siê piêciokrotnie. 
Zajmowa³a siê m.in. rozpatrywaniem i opiniowaniem 
spraw dotycz¹cych czasowych zwolnieñ z op³acania 
sk³adek cz³onkowskich lub ich czêści, rozpatrywaniem 
i proponowaniem rozwi¹zañ w sprawach zwi¹zanych 
z zaleg³ościami w op³acaniu sk³adek, rozpatrywaniem 
wniosków wp³ywaj¹cych do rady DIL-Wet. o dofinan-
sowanie ró¿nych przedsiêwziêæ i przedstawianie ich Ra-
dzie DIL-Wet., opiniowaniem wydatków maj¹tkowych, 
rozpatrywaniem innych spraw zwi¹zanych z gospodar-
k¹ finansow¹ DIL-Wet. W tym okresie rozpatrzono 1 
wniosek o obni¿enie sk³adki do 50% z powodu pod-
jêcia studiów doktoranckich, 6 wniosków o obni¿enie 
sk³adki do 50% z powodu nie uzyskiwania dochodu 
(5 zaopiniowano pozytywnie), 1 wniosek o roz³o¿enie 
na raty zaleg³ych sk³adek, 3 wnioski o umorzenie zale-
g³ości i wpisanie w straty (2 zaopiniowano pozytywnie 
z powodu d³ugotrwa³ej choroby, braku zg³oszenia przej-
ścia na emeryturê), 1 wniosek o zawieszenie sk³adek 
(ciê¿ka choroba), 1 wniosek o 2 nagrody dla najlep-
szych absolwentów Wydzia³u Weterynaryjnego Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu (po 1.500,00 z³). 
Pozytywnie zaopiniowano wnioski o dofinansowanie 
konferencji naukowych takich jak „Walentynki kar-
diologiczne” (3.500,00 z³), „Nowości w chorobach 
wewnêtrznych koni” (3.000,00 z³), „Okres miêdzyci¹-
¿owy u byd³a - trzy najwa¿niejsze miesi¹ce” (4.000,00 
z³), „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t: p³odnośæ, 
ci¹¿a, noworodek” (3.000,00 z³), „Etyka zawodowa 
Lekarza Weterynarii-szanse i zagro¿enia” (4.500,00 
z³)’’ oraz imprez integracyjnych takich jak XI Bal Le-
karzy Weterynarii (5.000,00 z³), V Mistrzostwa Polski 
Lekarzy Weterynarii w Squosha” (2.000,00 z³), a tak¿e 
sfinansowano udzia³ 3 osób w II Pucharze Polski Leka-
rzy Weterynarii w Uje¿d¿aniu (1.500,00 z³).

Etyka zawodowa
Komisja Etyki Zawodowej pod przewodnictwem kol. 

Jerzego Borowca czuwa³a nad rzetelnym i zgodnym 
z Kodeksem Etyki Lekarza Weterynarii wykonywaniem 
zawodu przez cz³onków DIL-Wet. W minionym roku 
Komisja Etyki zajmowa³a siê problemami wynikaj¹cy-
mi z relacji miêdzy w³aścicielami zwierz¹t a lekarzami 
weterynarii, a tak¿e wynikaj¹cymi z relacji pomiêdzy 
lekarzami weterynarii. Komisja Etyki zajmowa³a siê 
tak¿e przypadkiem niedozwolonej formy reklamy za-
k³adu leczniczego dla zwierz¹t oraz naruszeniem art. 7 
Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii polegaj¹cym na 
u¿ywaniu nazwiska i tytu³u naukowego do reklamowa-
nia towarów i us³ug. Komisja zajmowa³a siê tak¿e pró-
b¹ polubownego rozwi¹zania trwaj¹cego od trzech lat 
sporu pomiêdzy lekarzami weterynarii. Wiêkszośæ 
problemów uda³o siê za³atwiæ polubownie drog¹ me-
diacji. Komisja Etyki przygotowa³a tak¿e uwagi doty-
cz¹ce projektu nowego Kodeksu Etyki Lekarza Wete-
rynarii.

Szkolenia
W celu sta³ego podnoszenia kwalifikacji lekarzy wete-

rynarii w okresie sprawozdawczym Komisja ds. Szkoleñ 
i Nauki Zawodu DIL-Wet. pod przewodnictwem kol. 
Agnieszki Noszczyk-Nowak prowadzi³a dzia³alnośæ po-
legaj¹c¹ na organizacji szkoleñ i konferencji popularno-
-naukowych, przyznawaniu certyfikatów kszta³cenia 
ustawicznego, opiniowaniu wniosków dotycz¹cych 
dofinansowania szkoleñ i konferencji oraz objêcia 
patronatem przez DIL-Wet. wymienionych dzia³añ. 
W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia 
dla cz³onków DIL-Wet. w formie wyk³adów.

Prywatna praktyka 
Komisja Prywatnej Praktyki pod przewodnictwem 

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

M³odzi Lekarze Weterynarii
Powo³ana na ostatnim Zjeździe Delegatów Dolno-

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

Urzêdowy Nadzór Weterynaryjny
W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Urzêdowe-

go Nadzoru Weterynaryjnego pod przewodnictwem 
kol. Grzegorza Ciszewskiego wykonywa³a zadania ta-
kie jak: opiniowanie projektów zmian z zakresu pra-
wa weterynaryjnego (zapoznano siê z 15 projektami 
zmian - nie wnoszono uwag), wspó³praca z DWLW 
w zakresie dzia³alności Inspekcji Weterynaryjnej tj. po-
moc przy organizacji szkoleñ oraz æwiczeñ z zakresu 
zwalczania chorób zakaźnych zwierz¹t, wspó³praca 
z innymi komisjami (Komisja Finansowa) i organami 
DIL-Wet. oraz pomoc przy organizacji spotkañ zwi¹za-
nych z organizacj¹ pracy i podwy¿ek p³ac dla Inspekcji 
Weterynaryjnej.

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

skiego pracowa³a zgodnie z przyjêtym przez Radê Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej planem pracy. 
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Komisja zajmowa³a siê bie¿¹c¹ analiz¹ projektów aktów 
prawnych jak równie¿ problematyk¹ bie¿¹cej dzia³alno-
ści Izby. Podejmowane by³y w szczególności zadania 
takie jak szczegó³owa analiza i opiniowanie projektu 
zmian Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.

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

integrowania środowiska grupy zawodowej i ich rodzin 
oraz dbanie o wizerunek naszego zawodu. Realizuj¹c 
te zadania Komisja ds. Integracji Środowiska Lekarzy 
Weterynarii pod przewodnictwem kol. Dariusza Jac-
kowskiego i kol. Wies³awy Bober zorganizowa³a lub 
wspó³organizowa³a XI Dolnośl¹ski Karnawa³owy Bal 
Lekarzy Weterynarii (marzec 2019), XII Mistrzostwa 
Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim 
(marzec 2019). 

Wspó³praca z innymi samorz¹dami zawodowymi
Rada DIL-Wet. utrzymuje sta³e kontakty z Dolnośl¹-

sk¹ Izb¹ Lekarsk¹, Dolnośl¹sk¹ Izb¹ Aptekarsk¹ oraz 
Okrêgowymi Izbami Pielêgniarek i Po³o¿nych Dolnego 
Śl¹ska w ramach powo³anego Forum Samorz¹dów Za-
wodów Zaufania Publicznego Dolnego Śl¹ska. Wspó³-
praca polega m.in. na wymianie informacji o pro-
blemach naszych samorz¹dów w skali województwa 
i kraju oraz podejmowania poprzez szczebel krajowy 
dzia³añ zapobiegaj¹cych deregulacji naszych zawodów. 

Podsumowuj¹c Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej poprzez swoje Komisje i Prezydium 
na bie¿¹co realizowa³a wszelkie zadania wynikaj¹ce ze 
zobowi¹zañ Zjazdu Lekarzy Weterynarii jak i stara³a siê 
sprostaæ pojawiaj¹cym siê na bie¿¹co wyzwaniom. Przy 
tej okazji chcia³bym podziêkowaæ moim zastêpcom 
v-ce Prezesom, Pani Skarbnik i pozosta³ym cz³onkom 
Prezydium, przewodnicz¹cym komisji problemowych 
oraz ca³ej Radzie, za poświêcenie swojego wolnego 
czasu na s³u¿bê pozosta³ym cz³onkom naszej korpora-
cji. Nierzadko byli dla mnie du¿ym wsparciem i s³u¿yli 
nieocenion¹ pomoc¹. Szczególne podziêkowania nale-
¿¹ siê cz³onkowi Rady kol. Andrzejowi Woźnicy, który 
poprzez swoj¹ operatywnośæ zapewni³ niema³e środki 
(ponad 20.000,00 z³) na organizacjê obchodów Stule-
cia S³u¿by Weterynaryjnej na Dolnym Śl¹sku odci¹¿aj¹c 
w ten sposób bud¿et Izby. Chcia³bym tak¿e bardzo 
podziêkowaæ Pani prof. Agnieszce Noszczyk-Nowak, 
która poza przewodniczeniem Komisji Szkoleñ i Ko-
misji M³odych Lekarzy Weterynarii stale aktualizuje 
portal spo³ecznościowy facebook Izby, dziêki czemu 
wszyscy s¹ na bie¿¹c¹ informowani o pracach Rady, 
aktualnych wydarzeniach, komunikatach zwi¹zanych 
z wykonywaniem zawodu. Przy okazji nie mo¿na za-
pomnieæ, ¿e ca³y czas nies³abn¹cym powodzeniem 
cieszy siê wydawany przez DIL-Wet. Biuletyn. Zespó³ 
Redakcyjny pod przewodnictwem kol. Jana Dorobka 
dba o to, aby zamieszczane informacje by³y aktualne 
i przydatne. Biuletyn to tak¿e informator o ¿yciu naszej 
lokalnej spo³eczności. Myślê, ¿e podziêkowania dla 
ca³ego kolegium redakcyjnego, a tak¿e dla wydawcy 

p. Krzysztofa Wyszatyckiego mogê z³o¿yæ nie tylko 
w imieniu swoim, Rady, ale i wszystkich czytelników 
Biuletynu. W czasie wszystkich posiedzeñ Rady, Pre-
zydium, czy wymagaj¹cych tego posiedzeniach komisji 
uczestniczyli radcowie prawni DIL-Wet. mec. dr Anna 
Zalesiñska i mec. Piotr Rodziewicz, których konsultacje 
umo¿liwia³y sprawne procedowanie, zw³aszcza w kwe-
stiach przygotowywania Uchwa³, Stanowisk i Apeli. 
Bardzo za to w imieniu Rady dziêkujê. Mecenas dr 
Anna Zalesiñska bardzo aktywnie zaanga¿owa³a siê 
w przygotowanie uwag i komentarzy to tworzonego 
na szczeblu krajowym nowego Kodeksu Etyki Leka-
rza Weterynarii. W posiedzeniach Rady w charakterze 
gości uczestnicz¹ przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Przewod-
nicz¹cy S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego. Ich dorad-
czy g³os nierzadko pomaga w szerszym spojrzeniu na 
omawiany problem. Bardzo aktywnie dzia³a Fundusz 
Pomocy Kole¿eñskiej, którym niestrudzenie zarz¹dza 
kol. Magdalena Lenart-Ojak, której te¿ przy tej okazji 
chcia³bym za jej pracê i zaanga¿owanie podziêkowaæ. 
Dziêki pracy zespo³u FPK lekarze weterynarii, cz³onko-
wie DILWet oraz cz³onkowie ich rodzin, którzy znaleźli 
siê w ciê¿kiej sytuacji materialnej lub wymagaj¹ wspar-
cia ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê zdrowotno-¿yciow¹, 
mog¹ liczyæ na wsparcie. Chcia³bym te¿ wyraziæ wielki 
szacunek i s³owa uznania dla wszystkich cz³onków Ko³a 
Seniora, którzy pod przewodnictwem dr. Bohdana 
Wojtala i przy wsparciu dr Leokadii Wojtal regularnie 
siê spotykaj¹, wzajemnie wspieraj¹ i podtrzymuj¹ na 
duchu. Spotkania Ko³a Seniorów przy DIL-Wet., na 
które jestem zapraszany, za co bardzo dziêkujê, s¹ 
dla mnie okazj¹ do wys³uchania wspomnieñ i dobr¹ 
szko³¹ historii. 

Szczególne s³owa uznania kierujê do pañ pracuj¹-
cych w biurze DIL-Wet. Panie Joanna Kwieciñska, 
Teresa Rogowska i Danuta Wojewódzka poza bie¿¹c¹ 
prac¹ biura obs³uguj¹ posiedzenia Rady, prowadz¹ biu-
ro Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz S¹du 
Lekarsko-Weterynaryjnego. Rosn¹ca liczba cz³onków 
naszej izby to rosn¹ca liczba petentów, a co za tym 
idzie mnogośæ uchwa³, zaświadczeñ itp., to rejestr nie 
tylko osobowy, ale tak¿e dotycz¹cy ZLZ oraz osób 
uprawnionych do wydawania paszportów. Bardzo 
dziêkujê za zaanga¿owanie oraz przygotowanie do-
kumentów, co w du¿ej mierze odci¹¿a mnie osobiście 
a tak¿e pomaga w sprawnym procedowaniu posiedzeñ 
Prezydium i Rady. Nad sprawnym funkcjonowaniem 
finansów czuwa³, poza Pani¹ Skarbnik, ksiêgowy pan 
Arkadiusz Kwieciñski, któremu równie¿ chcia³bym bar-
dzo podziêkowaæ. Nadmieniê, ¿e w ramach op³acanej 
comiesiêcznie sk³adki cz³onkowskiej wszyscy lekarze 
weterynarii, cz³onkowie DIL-Wet. objêci s¹ ubezpie-
czeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) w ramach 
wykonywanego zawodu oraz ubezpieczeniem od na-
stêpstw nieszczêśliwych wypadków (NNW). Dziêki 
korzystnej ofercie pozostaliśmy klientami TU Allianz, 
reprezentowanego niezmiennie od lat przez Pana Artu-
ra Nowaka. Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób anga¿uj¹ siê w pracê naszego 
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samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego, czy anga¿uj¹c 
siê bezpośrednio, czy poprzez dyskusjê, przesy³anie 
wniosków, pomys³ów, gotowych rozwi¹zañ. Czasem 
z pozoru b³aha informacja mo¿e staæ siê bardzo istotn¹ 
lub pomocn¹. 

Szanowne Kole¿anki i Koledzy, dziêki zaanga¿owa-
niu bardzo wielu osób, które w poczuciu obowi¹zku 
staraj¹ siê pracowaæ na rzecz samorz¹du w ró¿nych 
sposób myślê, ¿e tworzymy zorganizowan¹, dobrze 
siê rozumiej¹c¹ i wzajemnie wspieraj¹c¹ spo³ecznośæ. 
Spo³ecznośæ lekarzy weterynarii, ludzi dumnych z wy-
konywanego zawodu. Ludzi postrzeganych jako osoby 
kompetentne, o du¿ej wra¿liwości i empatii, dbaj¹cych 
o zdrowie zwierz¹t, zabezpieczaj¹cych zdrowie ludzi, 
rozumiej¹cych i dbaj¹cych o środowisko naturalne. 

Wojciech Hildebrand
Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet.

SPRAWOZDANIE
Skarbnika Dolnośl¹skiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej
Poni¿sze sprawozdanie zosta³o sporz¹dzone na 

podstawie dokumentacji ksiêgowej, która zosta³a 
zatwierdzona przez Komisjê Rewizyjn¹ DILW, na jej 
posiedzeniu w dniu 12.02.2019r.

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

W roku 2019 wp³ywy wynios³y 1186785,58 PLN, 
w tym:

• wp³ywy ze sk³adek cz³onk. wynios³y 760699,38 
(dla porównania w roku 2018 - 716538,31;  
w roku 2017 - 672102,61; w roku 2016 - 
643111,79 PLN)

• wp³ywy z rejestracji zak³adów leczniczych wy-
nios³y 18600,00 (dla porównania w roku 2018 
- 19500,00; 2017 - 16200,00; w roku 2016 
15300,00 PLN)

• wp³ywy ze ści¹gniêcia zaleg³ych sk³adek w roku 
2019 wynios³y; 88933,82 (w roku 2018 
- 118,996,97; 2017 - 124842,99; w roku 2016 
- 95552,17 PLN)

Wp³ywy z dystrybucji paszportów w roky 2019 
wynios³y 289800,00 (w roku 2018 by³a to kwota 
277920,00).

Po stronie wydatków, w roku 2019 zaksiêgowa-
no kwotê 1172047,48 (w roku 2018 by³a to kwota 
971057,46; w roku 2017 by³o to kwota 938116,77; 
w 2016 - 924162,60 PLN).

Istotn¹ pozycj¹ wydatków s¹ sk³adki odprowadzane 
do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zamykaj¹ce 
siê w roku 2019 kwot¹ 202404,00, w roku 2018 
- 200500,00, a w roku 2017 - 194220,00 PLN. 
Znacz¹cymi pozycjami s¹ tak¿e koszty zwi¹zane z funk-

cjonowaniem Rady DIL-W i biura DIL-W. Wynagro-
dzenia pracowników biura wraz z narzutami na p³ace 
to w roku 2019 kwota 198915,88, w roku 2018 by³o 
to 168117,84; w 2017 roku by³o to 142361,53PLN 
oraz suma 181185,3 PLN wydana w roku 2016. 
Ró¿nice w tej pozycji s¹ skutkiem zmiennej ilości pra-
cowników biura DILW w poszczególnych latach. Sys-
tematyczny wzrost wydatków wynika z rosn¹cej stale 
liczby cz³onków, co generuje zwiêkszone wydatki na 
ubezpieczenie cz³onków DIL-Wet., us³ugi pocztowe, 
dystrybucjê paszportów, odprowadzanie sk³adek do 
KILW. Zwiêkszona ilośæ zadañ by³a tak¿e powodem 
zwiêkszenia zatrudnienia w biurze DILW. Rosn¹ tak-
¿e koszty postêpowañ Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej i S¹du z powodu coraz wiêkszej zawi³ości 
spraw, przeci¹gaj¹cych siê postêpowañ oraz koniecz-
ności korzystania z pomocy prawnej i ekspertyz. 

Niew¹tpliwie systematycznie nastêpuje poprawa 
w op³acaniu sk³adek przez naszych cz³onków, coraz 
bardziej skuteczne jest egzekwowanie ich sp³aty, nie-
mniej kolejny rok z ogromn¹ przykrości¹ stwierdzam, 
¿e nadal nie wszyscy cz³onkowie p³ac¹ sk³adki regu-
larnie (kwota zaleg³ych sk³adek na koniec 2019r. to 
91803,00). Obowi¹zek op³aty sk³adki powstaje na 
koniec ka¿dego miesi¹ca. Nieop³acanie sk³adek re-
gularnie i w przewidzianych prawem terminach ro-
dzi koniecznośæ wysy³ania upomnieñ oraz egzekucji 
zaleg³ych nale¿ności na drodze administracyjnej, co 
tak¿e jest przyczyn¹ dodatkowych kosztów po stronie 
biura DIL-Wet., wysy³ania upomnieñ oraz wszczynania 
postêpowañ w sprawie stwierdzenia utraty prawa wy-
konywania zawodu z tytu³u nieop³acania sk³adek przez 
okres d³u¿szy ni¿ 1 rok. Wiele spośród tych postêpo-
wañ umorzono z powodu uregulowania zobowi¹zañ. 
Prowadzono 33 postêpowania egzekucyje i w sprawie 
utraty prawa wykonywania zawodu. Przykry jest fakt, 
¿e dopiero w obliczu takiego zagro¿enia niektórzy 
cz³onkowie decyduj¹ siê na wp³atê. Jeśli przyczyn¹ 
nieop³acania sk³adek jest stan zdrowia lekarza wete-
rynarii, b¹dź inna równie¿ udokumentowana sytuacja 
uniemo¿liwiaj¹ca sp³atê, Rada mo¿e podj¹æ decyzjê 
o umorzeniu sk³adek cz³onkowskich. Takich decyzji 
w roku 2019 pojdêto 11. Powodem umorzenia zale-
g³ych sk³adek by³a tak¿e śmieræ lub niemo¿ności usta-
lenia miejsca pobytu d³u¿nika. 

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

Skarbnik Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet.
lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko

Za³¹czniki:
1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej w 2019r.
2. Projekt bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-

ryjnej na 2020r.
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Plan
2019 kwota %

637 359,92 637 359,92

712 000,00 760 669,38 106,84%
15 000,00 18 600,00 124,00%
85 000,00 88 933,82 104,63%

250 000,00 289 800,00 115,92%
3 000,00 28 782,38 959,41%

Razem przychody 1 065 000,00 1 186 785,58 111,44%

1 702 359,92 1 824 145,50 107,15%

Plan
2019 kwota %

210 000,00 202 404,00 96,38%
240 000,00 198 915,88 82,88%
110 000,00 101 466,00 92,24%

130 000,00 128 652,56 98,96%
75 000,00 70 711,77 94,28%
45 000,00 35 719,76 79,38%

50 000,00 35 836,66 71,67%
100 000,00 93 608,60 93,61%
10 000,00 8 386,33 83,86%
15 000,00 8 952,93 59,69%
88 000,00 48 240,79 54,82%
30 000,00 25 627,80 85,43%
15 000,00 4 107,57 27,38%
15 000,00 7 291,29 48,61%
8 000,00 4 472,84 55,91%

20 000,00 6 741,29 33,71%

20 000,00 10 322,34 51,61%
10 000,00 6 495,85 64,96%

10 000,00 7 805,98 78,06%

20 000,00 15 953,93 79,77%
20 000,00 11 262,99 56,31%
20 000,00 14 779,80 73,90%
4 000,00 2 632,80 65,82%
5 000,00 0,00 0,00%

100 000,00 92 515,00 92,52%
15 000,00 8 511,25 56,74%
30 000,00 9 589,44 31,96%
60 000,00 59 272,82 98,79%
5 000,00 10,00 0,20%

1 392 000,00 1 172 047,48 84,20%
310 359,92 652 098,02

RAZEM: 1 702 359,92 1 824 145,50

wykonanie na 31.12.2019

wykonanie na 31.12.2019

WYKONANIE bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2019r.
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31.12.2019

zł

2019 2018

108 025,01

902 608,14

94 579,02

1 010 633,15

954 302,90

331 105,33

56 330,25

1 010 633,15

112 535,45

897 763,89

106 215,79

1 010 299,34

963 953,44

330 394,63

46 345,90

1 010 299,34

01.01.2019 - 31.12.2019

zł

2019 2018

1 177 541,89

1 183 916,98

13 589,44

174 540,97

240 694,98

755 091,59

614 148,28

4 536,45

603 236,74

603 236,74

1 109 255,00

995 581,25

9 558,79

154 813,85

193 804,13

637 404,48

508 677,13

8 703,09

613 647,79

613 647,79

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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INFORMACJE UZUPE£NIAJ¥CE DO BILANSU 
1) Na dzieñ bilansowy jednostka posiada³a zobowi¹zania finansowe w wysokości 56.330,25 z³. By³y to wy³¹cz-

nie zobowi¹zania krótkoterminowe o charakterze pieniê¿nym: z tytu³u dostaw towarów i us³ug (11.199,20), 
podatków i ubezpieczeñ spo³ecznych o terminie p³atności przypadaj¹cym w nastêpnym roku obrotowym 
(9.556,74), wynagrodzeñ (2.195,12), podró¿y s³u¿bowych (40,12), rozrachunków z cz³onkami Izby (3.263,07), 
zobowi¹zania na rzecz Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej (13.012,00) oraz sk³adek cz³onkowskich nale¿nych jed-
nostce nadrzêdnej - Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej (17.064,00). Jednostka nie posiada³a zobowi¹zañ 
przeterminowanych.

2) W roku objêtym sprawozdaniem jednostka nie udzieli³a ¿adnych zaliczek i kredytów cz³onkom organów admi-
nistruj¹cych, zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych.

3) Z uwagi na charakter Jednostki nie posiada ona udzia³ów (akcji) w³asnych.

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej

za okres 1 styczeñ - 31 grudzieñ 2019r.

Komisja Rewizyjna pracuj¹ca w sk³adzie:
1. lek. wet. Wies³aw Ka³amaga 
2. lek. wet. Andrzej Bielarczyk
3. lek. wet. Wiktor Wysoczañski
4. lek. wet. Pawe³ Æwikliñski
dnia 12 lutego 2020r. spotka³a siê o godz. 13:00 

w siedzibie Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w celu badania ca³okszta³tu dzia³alności Rady i Prezy-
dium DIL-Wet. w trzecim roku VII kadencji oraz spra-
wozdania finansowego za rok 2019. 

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej by³ gościem na 
wszystkich posiedzeniach Rady.

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

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

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

- Skarbnika
2. Arkadiusza Kwieciñskiego 

- prowadz¹cego ksiêgowośæ.

A. Badanie dzia³alności merytorycznej 
1. Uchwa³y Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wet.
W okresie sprawozdawczym odby³o siê 9 posiedzeñ 
Rady DIL-Wet., na których podjêto 688 uchwa³ (od 
nr 855/2019/VII do 1543/2019/VII). 
Uchwa³y dotyczy³y miêdzy innymi:
- przyznania prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru - 104
- wniosków o wpis do rejestru cz³onków DIL-Wet. prze-

niesienie - 9
- utraty prawa wykonywania zawodu - 10
- skreślenia z rejestru cz³onków DIL-Wet. - 41
- zrzeczenia siê prawa wykonywania zawodu - 0
- wpisu do rejestru zak³adów leczniczych - 13
- wykreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla 

zwierz¹t - 20
- wpisu zmian w ewidencji zak³adów leczniczych - 77
- wyznaczenia terminu usuniêcia uchybieñ w zak³adach 

leczniczych zwierz¹t- 4 

- wpisów do rejestru osób upowa¿nionych do wysta-
wiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych - 43

- skreśleñ z rejestru osób upowa¿nionych do wystawia-
nia paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych - 27

- obni¿enia sk³adek cz³onkowskich - 8 
- zawieszenia sk³adek cz³onkowskich - 0
- w sprawie umorzenia sk³adek cz³onkowskich - 11, 

³¹czna kwota umorzeñ wynios³a 6140,50 z³, to jest 
mniej niw roku 2018 (8512,20 z³)

- zatwierdzenia wniosków Zarz¹du Funduszu Pomocy 
Kole¿eñskiej DIL-Wet na pomoc lekarzom weteryna-
rii i rodzinom po zmar³ych kolegach - 1

- przyznania środków na konferencje naukowe - 7
- nagród dla absolwentów - 1
- przyznania środków finansowych na wsparcie or-

ganizacji imprez integruj¹cych środowisko lekarzy 
weterynarii - 4

- korekty w bud¿ecie polegaj¹ce na zwiêkszeniu/
zmniejszeniu w pozycjach bud¿etu na kwotê +/- 
70000,00 z³ - 1 uchwa³a nr 1543/2019/VII z dnia 
18/12/2019r. Zmiany w bud¿ecie zwi¹zane by³y 
z brakiem mo¿liwości przewidzenia zachodz¹cych 
w trakcie roku bud¿etowego zdarzeñ, których za-
planowanie wcześniej nie jest mo¿liwe, a maj¹cych 
wp³yw na wysokośæ wydatków poszczególnych pozy-
cjach preliminarza, niektóre pozycje wydatków zosta-
³y przekroczone, przy jednoczesnym braku wykorzy-
stania zaplanowanych środków w innych pozycjach.

2. Skontrolowane Protoko³y z posiedzeñ Rady i Prezy-
dium Rady zawieraj¹ komplety za³¹czników odpo-
wiadaj¹cych procedowanym sprawom. 

B. Badanie dzia³alności finansowej
Po zapoznaniu siê z Rachunkiem Zysków i strat 

Ko misja stwierdzi³a, ¿e nadwy¿ka przychodów nad 
kosztami Izby w okresie miêdzy 1.01.2019 r., 
a 31.12.2019 r. wynosi³a 652098,02 z³.
1. Sprawdzono dowody ksiêgowe, w tym:

W roku 2019 wystawiono 239 delegacje w tym: dla 
Rzecznika i Zastêpców Rzecznika 34 delegacje i dla 
cz³onków S¹du DIL-Wet. 20 delegacji. 

Delegacje wystawiane s¹ z chronologiczn¹ numera-
cj¹, podpisywane s¹ przez Prezesa Izby lub Zastêpcê 
i uwzglêdniaj¹ czas oddelegowania, nr rejestracyjny 
samochodu i jego pojemnośæ, rozliczenie kilometrów 
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Wykonanie Plan
2019 2020

1.Stan rodków na pocz tku roku 637 359,92 643 410,95

P r z y c h o d y:

2.Wpływy  składek członkowskich 760 669,38 730 000,00

3.Wpływy z dz. stat.- rejestracja zakł. leczniczn 18 600,00 15 000,00

4.Zaległe składki 88 933,82 70 000,00

5. dystrybucja paszportów 289 800,00 260 000,00
6. Pozostałe przychody 28 782,38 5 000,00

Razem przychody 1 186 785,58 1 080 000,00

Razem przychody i rodki 1 824 145,50 1 723 410,95

Wykonanie Plan
2019 2020

1.  Składki do Krajowej Izby Lek.-Weter. 202 404,00 220 000,00
2.  Fundusz płac + narzuty na płace 198 915,88 250 000,00
3.  Odpis na Fundusz Pomocy Kole e skiej 101 466,00 110 000,00

4.  Dystrybucja paszportów dla zwierz t 128 652,56 150 000,00
5.  Koszty wydawania biuletynu 70 711,77 80 000,00
6.  Fundusz szkole 35 719,76 40 000,00
7.  Działalno  społeczna na rzecz członków Izby (w 
tym zawody sportowe, spotkania integracyjne 
spotkania koła seniorów) 35 836,66 40 000,00
8.  Ubezpieczenie członków Izby (OC, NW) 93 608,60 110 000,00
9.  Koszty organizacyjne zjazdów 8 386,33 10 000,00
10. Koszty funkcjonowania organów 8 952,93 20 000,00
11. Koszty delegacji, w tym: 48 240,79 88 000,00

11.1 Rada 25 627,80 35 000,00
11.2 S d Lekarsko-Weterynaryjny 4 107,57 10 000,00
11.3 Rzecznik odpowiedzialno ci  zawodowej 7 291,29 15 000,00
11.4 Kontrole ZLZ 4 472,84 8 000,00
11.5 Pozostałe 6 741,29 20 000,00

12. Koszty post powa  dyscyplinarnych i 
egzekucyjnych 10 322,34 15 000,00
13. Pozostałe koszty statutowe 6 495,85 10 000,00

14. Zakup materiałów biurowych i socjalnych 7 805,98 10 000,00
15. Koszty utrzymania lokalu lokalu (koszty 
eksploatacyjne, remonty i naprawy, ubezpieczenia 
itp..) 15 953,93 20 000,00
16. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne 11 262,99 20 000,00
17. Usługi pocztowe 14 779,80 20 000,00
18. usługi bankowe 2 632,80 4 000,00
19. naprawy sprz tu 0,00 5 000,00
20. koszty obsługi prawnej i ksi gowej 92 515,00 100 000,00
21. zakup wyposa enia 8 511,25 20 000,00
22. zakup rodków trwałych 9 589,44 30 000,00
23. Fundusz reprezantycyjny i okoliczno ciowy 59 272,82 80 000,00
24. pozostałe koszty administracyjne 10,00 5 000,00

ogółem koszty 1 172 047,48 1 457 000,00
25. Rezerwa Finansowa 652 098,02 266 410,95

RAZEM: 1 824 145,50 1 723 410,95

Tre

W
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Działalno  merytoryczno-statutowa

Pozostałe koszty:

PROJEKT bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2020
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b¹dź diet, określenie celu wyjazdu. Stawki kilometrów 
s¹ zgodne z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 25.03.2002r., natomiast diety zgodne z para-
grafem 2 uchwa³y nr 1215/2019/VII Rady DIL-Wet. 
we Wroc³awiu z dnia 6.06.2019r. Ka¿da delegacja 
parafowana jest przez Skarbnika i Ksiêgowego i za-
twierdzana przez Prezesa lub Wiceprezesa Izby.

Zaznaczyæ nale¿y ¿e w planie finansowym na dele-
gacjê z ró¿nych tytu³ów przeznaczone by³o 88000 z³. 
natomiast wykonanie wynosi³o kwotê 48240,79 z³., 
co stanowi 54,82% planu.

£¹cznie w 2019r. wydatki zwi¹zane z ekspertyzami, 
zwrotami kosztów postêpowania s¹dowego, dyscypli-
narnego i egzekucyjnego wynosi³y 10322,34 z³., co 
stanowi 51,61%.

Wyci¹gi bankowe sprawdzono wyrywkowo. Wyci¹-
gi pouk³adane s¹ chronologicznie z określeniem daty 
operacji.
2. Stwierdzenia ogólne:
a) sprawozdanie finansowe jest prawid³owe pod wzglê-

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

lansowej
d) nie zawiera b³êdów rachunkowych i jest prawid³owo 

powi¹zane z poszczególnymi formularzami sprawoz-
dania

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

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

1.01.2019r.  1010,299,34 z³ 
b) bilans zamkniêcia na dzieñ 

31.12.2019r.  1010,633,15 z³
c) wys. aktywów obrotowych na dzieñ

31.12.2019r.  902608,14 z³
d) wynik finansowy za rok sprawozdawczy 2019r.

 603236.74 z³.

4. Środki trwa³e (konto) 010:
Bilans otwarcia  112535,45 z³ 
Bilans zamkniêcia 108025,01 z³
Kwota amortyzacji środków trwa³ych wynosi

 13589,44 z³.
Stan koñcowy wynika z prawid³owo prowadzonej 

ewidencji.
Zakupów dokonano i prawid³owo zaewidencjono-

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

umorzenia jest zgodna z zapisami na kontach.

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

31.12.2019r. wynosi: 1027,37 z³ 
2. Konto 102 - kasa paszportowa, stan na dzieñ 

31.12.2019r. wynosi: 51,00 z³ 
3. Saldo wynikaj¹ce z ewidencji jest zgodne z rapor-

tem kasowym nr 12/2019 oraz 12/2019/P z dnia 

31.12.2019 oraz protoko³ami kontroli kasy stano-
wi¹cymi za³¹czniki bilansowe.

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

5. Konto 132 - rachunek bie¿¹cy w Banku PeKaO 
S.A. O/Wroc³aw - stan na 31.12.2018r. wynosi 
676660,31 z³.
Saldo wynika z wyci¹gu bankowego z dnia 
31.12.2019r. nr 287/2019 i jest potwierdzone 
przez bank (potwierdzenie salda bankowego jako za-
³¹cznik do sprawozdania finansowego w za³¹czeniu)

6. Konto 133 - pomocniczy rachunek bankowy-pasz-
porty stan 31.12.2019r. wynosi 2600,20 z³. Saldo 
wynika z wyci¹gu bankowego z dnia 31.12.2019r. 
nr 212/2019 jest potwierdzone przez bank (po-
twierdzenie salda bankowego jako za³¹cznik do 
sprawozdania finansowego w za³¹czeniu).

7. Konto 135 - rachunek Funduszu Pomocy Kole¿eñ-
skiej stan na 31.12.2019r. wynosi 9853,74 z³. 
Saldo wynika z wyci¹gu bankowego z dnia 
31.12.2019r. nr 39/2019 i jest potwierdzone 
przez bank (potwierdzenie salda bankowego jako 
za³¹cznik do sprawozdania finansowego w za³¹cze-
niu). 
D. Inwentaryzacja sk³adników maj¹tkowych

Zosta³a przeprowadzona weryfikacja stanu sk³adni-
ków maj¹tkowych bêd¹cych przedmiotem inwentary-
zacji w dniu 31.12.2019 r.

E. Wynik finansowy 
Konto 860 na kwotê: 603236,74 z³ - zosta³o pra-

wid³owo ustalone zgodnie z za³¹cznikiem bilansowym.

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

 PLAN WYKONANIE 
a) przychody
 1065000,00 z³ (czêśæ opisowa)  1186785,58 z³
b) koszty
 1392000,00 z³ (czêśæ opisowa)  1172047,48 z³ 

Wykonanie bud¿etu za badany okres zosta³o przy-
jête.

Zakoñczenie
Sprawozdanie finansowe za 2019r. zosta³o sporz¹-

dzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, zasadami 
rachunkowości i przyjêtymi zwyczajami i mo¿e byæ 
zatwierdzone bez ¿adnych poprawek i zmian. 

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

- w wyniku analizy wykonania bud¿etu za 2019r. 
komisja podtrzymuje wniosek o utrzymanie dzia³añ 
oszczêdnościowych;

- ści¹galnośæ zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich jest ni¿-
sza ni¿ w roku 2018 i stanowi 104,63% zak³adanego 
planu. Na koniec roku 2019 kwota zaleg³ych sk³adek 
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wynosi³a 91803,11 z³., nale¿y odnotowaæ zmniejsza-
j¹c¹ siê tendencjê gdy¿ na koniec roku 2018 kwota 
ta wynosi³a 105798,21 z³;

- w celu zminimalizowania utraty wartości zgromadzo-
nych środków finansowych, Komisja rekomenduje 
podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu ulokowanie środ-
ków w wiêkszej czêści na lokatach bankowych;

- Komisja po dokonanej analizie przyznawania środ-
ków na konferencje naukowe i organizacjê imprez 
integracyjnych, a tak¿e obni¿eñ i umorzeñ sk³adek, 
rekomenduje przegl¹d przyjêtych regulacji wewnêtrz-
nych i rozwa¿enie mo¿liwości ich tematycznego upo-
rz¹dkowania z jednoczesnym określeniem limitów 
kwot dofinansowania w powi¹zaniu z ilości¹ bior¹cych 
w nich udzia³ cz³onków DIL-Wet.

- Komisja w dalszym ci¹gu podtrzymuje prowadzenie 
dzia³añ dotycz¹cych ści¹galności zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich oraz akceptuje zasadnośæ dokonanych 
umorzeñ zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich.
Komisja Rewizyjna zgodnie z art. 31 Ustawy o Za-

wodzie Lekarza Weterynarii i Izbach Lekarsko-Wete-
rynaryjnych wnosi o udzielenie absolutorium Radzie 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Komisja stwierdza, ¿e wszystkie uchwa³y, a tak¿e 

wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej zosta³y w wiêk-
szości zrealizowane.
Podsumowuj¹c dzia³alnośæ Rady DIL-Wet. w minio-

nym okresie stwierdzono, ¿e Rada realizowa³a swoje 
zadania na bie¿¹co w sposób rzeczowy, celowy i go-
spodarnie. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zosta³o sporz¹dzo-

ne w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach z prze-
znaczeniem:
a) Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
b) Skarbnik Rady
c) Komisja Rewizyjna - Przewodnicz¹cy Komisji

Przewodnicz¹cy Komisji
Wies³aw Ka³amaga

Cz³onkowie:
Andrzej Bielarczyk, 

Wiktor Wysoczañski, 
Pawe³ Æwikliñski

SPRAWOZDANIE
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

DIL-Wet. z trzeciego roku dzia³alności
VII kadencji Izby

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 
do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wp³ynê³o 25 skarg 
dotycz¹cych postêpowania lekarzy weterynarii. Jest 
to bardzo znacz¹cy wzrost liczby skarg - w stosunku 
do roku 2018 zanotowano wzrost a¿ o 56%. Rów-
nocześnie kontynuowano 21 postêpowañ, których 
prowadzenie rozpoczête zosta³o w latach poprzednich. 

W trzecim roku dzia³alności VII kadencji Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej Rzecznik prowadzi³ ³¹cznie 46 
spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy 
weterynarii.

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

W poszczególnych grupach ilośæ prowadzonych 
postêpowañ przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. Sprawy konfliktowe pomiêdzy lekarzami wetery-
narii - 3 postêpowania;

2. Sprawy zwi¹zane z b³êdami w wykonywaniu za-
wodu lekarza weterynarii - 29 postêpowañ;

3. Sprawy zwi¹zane z wydawaniem niew³aściwych 
dokumentów lekarsko-weterynaryjnych, b³êdami 
w dokumentacji i fa³szowaniem dokumentacji 
- 6 postêpowañ;

4. Sprawy zwi¹zane z naruszeniem przepisów 
o ochronie zwierz¹t - 5 postêpowañ;

5. Sprawy zwi¹zane ze z³¹ dzia³alności¹ zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t - 5 postêpowañ;

6. Sprawy zwi¹zane z nieprzestrzeganiem przepisów 
Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii - 4 postêpo-
wania.

W trzecim roku VII kadencji postêpowania wyjaśnia-
j¹ce zosta³y zakoñczone w nastêpuj¹cy sposób:

1. Umorzenie postêpowania wyjaśniaj¹cego - 7 po-
stêpowañ;

2. Skierowanie do S¹du wniosku o ukaranie - 1 po-
stêpowanie;

3. Odmowa wszczêcia postêpowania - 1.
W 2019 roku Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-

dowej prowadzi³ nie tylko postêpowania dotycz¹ce 
podejrzenia pope³nienia przewinieñ zawodowych do-
tycz¹ce cz³onków Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej, ale na Zarz¹dzenia Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej trzy postêpowania 
dotyczy³y cz³onków innych okrêgowych izb lekarsko-
-weterynaryjnych.

Na dzieñ 1 stycznia 2020 roku w trakcie wyjaśniania 
jest 37 postêpowañ.

Rok 2019 by³ kolejnym rokiem, w którym na wy-
dane postanowienia nie wp³ynê³o ¿adne za¿alenie 
i wszystkie zarz¹dzenia uprawomocni³y siê na etapie 
pracy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej DIL-Wet.

Piotr Waleñski

SPRAWOZDANIE
z dzia³alności S¹du DIL-Wet. w trzecim

roku VII kadencji Izby
1. Od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wp³y-

n¹³ jeden wniosek o ukaranie lekarza weterynarii za 
niedozwolon¹ reklamê. 
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2. W roku sprawozdawczym S¹d rozpatrzy³ dwa wnio-
ski i orzek³: 
- jedn¹ karê upomnienia, 
- uniewinnienie dwóch lekarzy weterynarii. 

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

SPRAWOZDANIE 
z dzia³alności Funduszu Pomocy Kole-
¿eñskiej DIL-Wet. w VII kadencji Izby
W 2019 roku Fundusz Pomocy Kole¿eñskiej w ra-

mach swojej dzia³alności proponowa³ zapomogi kole-
¿eñskie nastêpuj¹cymi wnioskami:
• z dnia 19 lutego 2019 roku;
• z dnia 27 marca 2019 roku;
• z dnia 8 maja 2019 roku;
• z dnia 5 czerwca 2019 roku;
• z dnia 3 lipca 2019 roku;
• z dnia 15 września 2019 roku;
• z dnia 15 października 2019 roku;
• z dnia 20 listopada 2019 roku.
W opiniowaniu wniosków Funduszu do Rady Dol-

nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uczestniczyli 
wszyscy cz³onkowie Zarz¹du FPK:
• p. dr Joanna Ligór-Tkacz, p. dr Justyna Torbicz, p. 

dr Ludwik Miêtki, p. dr Wiktor Wysoczañski, p. dr 
Magdalena Lenart-Ojak - przewodnicz¹ca.

W 2019 roku pomocy finansowej udzielono:
• jedenastu lekarzom weterynarii, w tym:
- czternaście zapomóg jednorazowych przyznano bez-

pośrednio 11 lekarzom weterynarii (trzem lekarzom 
weterynarii przyznano zapomogi dwukrotnie);

- jedn¹ zapomogê jednorazow¹ przyznano dla rodzica 
lekarza weterynarii (pomoc w leczeniu i rehabilitacji);

- cztery zapomogi przyznano dla dzieci lekarza wetery-
narii (w tym dwie na zakup sprzêtu rehabilitacyjnego 
i pomoc w op³aceniu operacji oraz dwie na leczenie 
i rehabilitacjê);

• trójce dzieci lekarzy weterynarii - pomoc na konty-
nuacjê nauki.
Dzieci objête pomoc¹ Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 

otrzymywa³y w miesi¹cach nauki szkolnej (luty - maj 
oraz wrzesieñ - listopad) po 450 z³ miesiêcznie. 
W ramach pomocy kole¿eñskiej w 2019 roku przy-

znane środki stanowi³y:
• jednorazow¹ pomoc bezpośrednio dla lek. wet. 

w zwi¹zku ze z³ym stanem zdrowia - 14 zapomóg 
(na dalsze leczenie, opiekê medyczn¹, rehabilitacjê, 
zakup sprzêtu rehabilitacyjnego);

• jednorazow¹ pomoc dla dzieci lekarzy weterynarii 
- 4 zapomogi (na zakup specjalistycznego sprzêtu, 
rehabilitacjê, operacjê);

• jednorazow¹ pomoc w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ ma-
terialn¹ zwi¹zan¹ z leczeniem i rehabilitacj¹ rodzica 
lekarza weterynarii - 1 zapomoga.

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

nych (w tym trzy wnioski z³o¿one dwukrotnie w ci¹gu 
roku);

• 10 wniosków - z³o¿onych przez Kolegów z DIL-Wet.
(w tym dwa wnioski z³o¿one dwukrotnie w ci¹gu 
roku).

Wysokośæ udzielanej pomocy:
• zasadniczym kryterium jest sytuacja zdrowotna wnio-

skuj¹cego, mo¿liwośæ czynnego wykonywania zawo-
du oraz mo¿liwości wsparcia przez rodzinê;

• ilośæ środków do dyspozycji Funduszu (fakt udzielenia 
pomocy w jednym roku nie wyklucza pomocy w roku 
nastêpnym);

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

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

• zapomogi od 2200 - 6000 z³ (uwzglêdniano sytuacjê 
zdrowotn¹/materialn¹ wnioskuj¹cego oraz zasadê 
proporcjonalności podzia³u środków);

• średnia wysokośæ zapomóg udzielonych jednorazowo 
lub dwukrotnie wynios³a w okresie styczeñ - grudzieñ 
2019 r.- 4027 z³.

Wysokośæ udzielanej pomocy - kwoty:
• jedna zapomoga  - 2200 z³;
• jedna zapomoga  - 2500 z³;
• jedna zapomoga  - 3000 z³;
• dwie zapomogi  - 3300 z³;
• jedna zapomoga  - 3500 z³;
• sześæ zapomóg  - 4000 z³;
• jedna zapomoga  - 4300 z³;
• jedna zapomoga  - 4400 z³; 
• dwie zapomogi  - 5000 z³;
• dwie zapomogi  - 6000 z³.

W sumie zapomogi jednorazowe wynios³y 72500 z³.
Pomoc dla dzieci objêtych sta³¹ pomoc¹ FPK w 

2019 roku w sumie wynios³a: 9450 z³.
Podsumowanie:
a) wysokośæ udzielonej pomocy z FPK w 2019 roku 

wynios³a: 81 950 z³,
b) w 2019 roku udzielono pomocy 12 lekarzom wete-

rynarii i 5 dzieciom lekarzy weterynarii,
c) stan konta FPK na dzieñ 31 grudnia 2018 roku: 

79,99 z³, a na dzieñ 31 grudnia 2019 roku na koncie 
Funduszu pozosta³o: 9853,74 z³.

Przewodnicz¹ca Zarz¹du FPK
Magdalena Lenart-Ojak

SPRAWOZDANIE
z dzia³alności Fundacji 

„Pro Medici Veterinarii” w roku 2019
Fundacja jest Organizacj¹ Po¿ytku Publicznego. 

Dzia³a na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. 
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o fundacjach (Dz.U. z 2018r., poz.1491). Organami 
Fundacji jest 7-osobowa Rada Fundacji, w sk³ad której 
wchodz¹: Leokadia Dogiel - przewodnicz¹ca Rady, 
Robert Karczmarczyk - wiceprzewodnicz¹cy, Grzegorz 
Ciszewski - sekretarz, Jan Dorobek - cz³onek, Wojciech 
Hildebrand - cz³onek, Danuta Pawicka-Stefanko - cz³o-
nek, Ma³gorzata Sitnik - cz³onek oraz 3-sobowy Zarz¹d 
Fundacji. Aktualny sk³ad Zarz¹du: Prezes - Wies³awa 
Bober, z-ca Prezesa - Magdalena Zborowska, Sekretarz 
- Katarzyna Bajorek.
Celem Fundacji jest: 
1. Pomoc lekarzom weterynarii, cz³onkom Dolno-

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

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

3. Pomoc dzieciom lekarzy weterynarii w wypadku 
śmierci lekarza weterynarii, w celu kontynuowania 
lub uzyskania wykszta³cenia i osi¹gniêcia samodziel-
ności. Pomoc przyznaje siê dzieciom do momentu 
ukoñczenia nauki, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 25 
roku ¿ycia.

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

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

3. Dla osi¹gniêcia swych celów Fundacja mo¿e wspie-
raæ dzia³alnośæ innych osób prawnych oraz osób 
fizycznych, których dzia³alnośæ jest zbie¿na z celami 
Fundacji.
W 2019r. Fundacja realizowa³a pomoc materialn¹ 

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

Stan konta Fundacji na dzieñ 31.12.2019r. wynosi 
7881,25 z³.

Wp³aty pochodz¹ z odpisów 1% deklaracji podat-
kowych PIT oraz darowizn na sumê 22867,50 z³. 
Poniesiono równie¿ koszty administracyjne na sumê 
1086,47 z³.

Na cele statutowe wydano 33800,00 z³.
W 2019 roku Fundacja udzieli³a wsparcia finanso-

wego dla 10 osób. 
Wszystkim ofiarodawcom Rada oraz Zarz¹d Fundacji 

sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania w imieniu osób, 
które otrzyma³y wsparcie w formie pomocy finansowej.

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

Konto Fundacji:
18102052420000220201588417 

Fundacja „Pro Medici Veterinarii”
ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wroc³aw 
oraz 1% odpisu deklaracji podatkowej PIT 
to nr KRS 0000247344 

 Prezes Zarz¹du Fundacji 
 Wies³awa Bober

SPRAWOZDANIE
z dzia³alności Ko³a Seniorów Lekarzy 

Weterynarii DIL-Wet. za rok 2019
Dzia³alności¹ Ko³a Seniorów Lekarzy Weterynarii 

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

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

siedzibie Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 
tj. noworoczne, wielkanocne, jubileuszowe, z okazji 
Dnia Seniora oraz op³atkowo-wigilijne. 

Liczna grupa Seniorów wziê³a udzia³ w uroczystych 
obchodach 100- lecia Polskiej S³u¿by Weterynaryjnej 
organizowanych we Wroc³awiu w dniach 12/13 wrze-
sieñ 2019r.

Prezes Ko³a Seniorów
Lek. wet. Bohdan Wojtal

– Projekty Uchwa³ Zjazdowych –

UCHWA£A nr 1/2020
IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 

z dnia 19 kwietnia 2020r.
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 2019

IX 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 1990r. 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-we-
terynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 
1140) 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 2019.

2. Udziela siê absolutorium Radzie Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres 
sprawozdawczy.
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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 2/2020
IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 

z dnia 19 kwietnia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego za rok 2019 

IX 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 1990r. 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-we-
terynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 
1140) oraz §15 ust 3. Zasad gospodarki finansowej izb 
lekarsko-weterynaryjnych - stanowi¹cych za³¹cznik do 
Uchwa³y nr 96/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-We-
terynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zasad 
gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych 
uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie finansowe za rok 2019 
z dzia³alności Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej we Wroc³awiu.

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

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

* * *

UCHWA£A nr 3/2020
IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 

z dnia 19 kwietnia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego 
z dzia³alności Komisji Rewizyjnej Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za 

rok 2019 
IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019r., poz. 1140) uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Dol-
nośl¹skiej Izby Lek.-Wet. we Wroc³awiu za rok 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 4/2020
IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 

z dnia 19 kwietnia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania roczne-
go z dzia³alności Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu za okres od 1.01.2019r. 

do 31.12.2019r. 

IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019r., poz. 1140) uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie roczne z dzia³alności 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za 
okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

§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 5/2020
IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 

z dnia 19 kwietnia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia z dzia³alności S¹du Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres 

od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. 

IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019r., poz. 1140) uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie roczne z dzia³alności S¹du 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wro-
c³awiu za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.
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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 6/2020
IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 

z dnia 19 kwietnia 2020r.
w sprawie wygaśniêcia mandatu zastêpcy rzecz-
nika odpowiedzialności zawodowej Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu lek. 

wet. ……………………………………….

IX 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 1990r.(tekst jednolity 
Dz.U. z 2019r., poz. 1140) uchwala, co nastêpuje:

§1
W zwi¹zku ze zrzeczeniem siê przez lek. wet. 
…………………..........…….. mandatu zastêpcy rzecz-
nika odpowiedzialności zawodowej Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu stwierdza siê 
wygaśniêcie mandatu lek. wet. …….......…………….. 
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 .../2020
IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 

z dnia 19 kwietnia 2020r.
w sprawie zmiany UCHWA£Y nr 10/2019 VIII 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy 
Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 12 maja 2019 r. 
w sprawie wysokości miesiêcznej sk³adki cz³on-
kowskiej obowi¹zuj¹cej w Dolnośl¹skiej Izbie 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu w 2020r.
IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 8 
ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1140) - uchwala, co 
nastêpuje:

§1
W uchwale nr 10/2019 VIII Zjazdu Sprawozdawczo-
-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 12 
maja 2019r. w sprawie wysokości miesiêcznej sk³ad-
ki cz³onkowskiej obowi¹zuj¹cej w Dolnośl¹skiej Izbie 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu w 2020 roku, 
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) §1 ust. 2 uzyskuje nowe nastêpuj¹ce brzmienie:
 „dla lekarzy weterynarii bêd¹cych s³uchaczami 

w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria 
UP we Wroc³awiu, którzy pobieraj¹ stypendium na 
podstawie przepisów odrêbnych oraz nie uzyskuj¹ 
dochodu z innych źróde³, na kwotê 25,00 z³”. 

2) §2 ust. 1 uszykuje nowe nastêpuj¹ce brzmienie:
 „Warunkiem korzystania z preferencyjnej wyso-

kości sk³adki cz³onkowskiej ustalonej w §1 pkt 
2. - 4. jest z³o¿enie do Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej stosownego dokumen-
tu poświadczaj¹cego posiadanie statusu s³uchacza 
w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria UP 
we Wroc³awiu i z³o¿enie oświadczenia o nie uzy-
skiwaniu dochodu z innych źróde³, przed³o¿enie 
dokumentu poświadczaj¹cego uzyskanie statusu 
osoby bezrobotnej bez prawa do otrzymywania 
zasi³ku w rozumieniu ustawy wskazanej w §1 
pkt 3., przed³o¿enie dokumentu poświadczaj¹ce-
go uzyskanie statusu emeryta lub rencisty wraz 
z oświadczeniem o nie wykonywaniu zawodu le-
karza weterynarii.”. 

3) §2 ust. 4 uzyskuje nowe nastêpuj¹ce brzmienie:
 „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 zajêæ w szkole doktor-
skiej w dyscyplinie weterynaria UP we Wroc³awiu 
oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu z innych 
źróde³ ni¿ stypendium oraz stosownego dokumen-
tu poświadczaj¹cego posiadanie statusu s³uchacza 
w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria UP 
we Wroc³awiu w terminie nie późniejszym ni¿ do 
31 października po zakoñczeniu semestru letniego 
i nie późniejszym ni¿ do 31 marca po zakoñczeniu 
zimowego semestru”.

§2
Zastêpuje siê Za³¹cznik nr 1 nastêpuj¹cym wzorem:
Za³¹cznik nr 1 

WNIOSEK S£UCHACZA 
W SZKOLE DOKTORSKIEJ

 …………………………………..
 miejscowośæ, data
…………………………………………
 imiê i nazwisko
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 adres, telefon, e-mail
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Rada Dolnośl¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
we Wroc³awiu
Uprzejmie proszê o obni¿enie wysokości sk³adki cz³on-

kowskiej do 50% w zwi¹zku z posiadanie statusu s³ucha-
cza w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria UP we 
Wroc³awiu.

Świadomy/a odpowiedzialności prawnej za z³o¿enie fa³-
szywego oświadczenia oświadczam, ¿e: 
1. nie uzyskujê ¿adnych innych dochodów poza stypen-

dium 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 wysokości 
miesiêcznych sk³adek cz³onkowskich dla lekarzy wete-
rynarii - s³uchaczy studiów doktoranckich na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodnicze-
go 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 doktoranckich

- - - -
§3

Zastêpuje siê Za³¹cznik nr 2 nastêpuj¹cym wzorem:

Za³¹cznik nr 2
OŚWIADCZENIE S£UCHACZA 

W SZKOLE DOKTORSKIEJ
(dla s³uchaczy w szkole doktorskiej, 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 S£UCHACZA 
W SZKOLE DOKTORSKIEJ

(dla s³uchaczy w szkole doktorskiej, którzy korzystaj¹ 
ju¿ z obni¿enia wysokości sk³adki)

Ja, ni¿ej podpisany/a  ................................................
 (imiê i nazwisko) 

świadomy/a odpowiedzialności prawnej za z³o¿enie fa³-
szywego oświadczenia, niniejszym oświadczam, ¿e jestem 
s³uchaczem w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria 
UP we Wroc³awiu oraz w zwi¹zku z tym, ¿e w poprzednim 
semestrze nie osi¹gn¹³em/ê³am oraz nadal nie osi¹gam do-
chodów z tytu³u stosunku pracy, zlecenia oraz innej umowy 
cywilnoprawnej.

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

…………………………………………
 (podpis i data)

§4
Zastêpuje siê Za³¹cznik nr 3 nastêpuj¹cym wzorem:
Za³¹cznik nr 3
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 prawnej za 
z³o¿enie fa³szywego oświadczenia, niniejszym 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 zarobku 
(np. zaświadczenie z Urzêdu Pracy, zaświadczenie o przebywaniu 
na d³ugoterminowym urlopie bezp³atnym, zeznania podatko-
we lub zaświadczenie z Urzêdu Skarbowego o nie uzyskiwaniu 
dochodu) 
* niepotrzebne skreśliæ

- - - -
§5

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

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. 

* * *

UCHWA£A nr .../2020
IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 

z dnia 19 kwietnia 2020r.
w sprawie wysokości miesiêcznej sk³adki cz³on-
kowskiej obowi¹zuj¹cej w Dolnośl¹skiej Izbie 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu w 2021r.

IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
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narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019r., poz. 1140) - uchwala, co nastêpuje:

§1
Od dnia 1 stycznia 2021 roku wysokośæ miesiêcznej 
sk³adki cz³onkowskiej dla lekarzy weterynarii wpisanych 
do rejestru cz³onków Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej we Wroc³awiu ustala siê w nastêpuj¹cej 
wysokości:
1. dla lekarzy weterynarii wykonuj¹cych zawód na kwo-

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

w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria UP 
we Wroc³awiu, 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 w szkole doktor-
skiej w dyscyplinie weterynaria UP we Wroc³awiu 
i z³o¿enie oświadczenia o nie uzyskiwaniu dochodu 
z innych źróde³, przed³o¿enie dokumentu poświad-
czaj¹cego uzyskanie statusu osoby bezrobotnej bez 
prawa do otrzymywania zasi³ku w rozumieniu ustawy 
wskazanej w §1 pkt 3., przed³o¿enie 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 sta-
nowi¹ za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

4. Warunkiem dalszego korzystania z mo¿liwości op³a-
cania preferencyjnej wysokości sk³adki, o której 
mowa w §1 pkt 2. jest przedstawianie po zakoñ-
czeniu ka¿dego semestru zajêæ w szkole doktor-
skiej w dyscyplinie weterynaria UP we Wroc³awiu 
oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu z innych 
źróde³ ni¿ stypendium oraz stosownego dokumen-
tu poświadczaj¹cego posiadanie statusu s³uchacza 
w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria UP 
we Wroc³awiu w terminie nie późniejszym ni¿ do 
31 października po zakoñczeniu semestru letniego 
i nie późniejszym ni¿ do 31 marca po zakoñczeniu 
semestru zimowego. 

5. Warunkiem ponownego korzystania z mo¿liwości 
op³acania preferencyjnej wysokości sk³adki, o której 
mowa w §1 pkt 3, jest z³o¿enie nowego wniosku 
o obni¿enie wysokości sk³adki cz³onkowskiej z uwa-

gi na posiadanie statusu osoby bezrobotnej wraz 
z dokumentem potwierdzaj¹cym posiadanie takiego 
statusu.

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

§3
1. Od dnia 1 stycznia 2021r. 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 2021r. 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 
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wysokości lub zawieszenia p³atności sk³adek cz³on-
kowskich dopuszczalne jest ponowne wyst¹pienie 
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 2021r.

- - - -
Za³¹cznik nr 1 

WNIOSEK S£UCHACZA 
W SZKOLE DOKTORSKIEJ

 …………………………………..
 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 posiadanie statusu s³ucha-
cza w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria UP we 
Wroc³awiu.

Świadomy/a odpowiedzialności prawnej za z³o¿enie fa³-
szywego oświadczenia oświadczam, ¿e: 

1. nie uzyskujê ¿adnych innych dochodów poza stypen-
dium przyznawanym na podstawie przepisów odrêb-
nych, w szczególności nie uzyskujê dochodu z tytu³u 
stosunku pracy, zlecenia oraz innej umowy cywilno-
prawnej;

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 21.09.2011r.).

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

…………………………………………
 podpis wnioskodawcy

Za³¹cznik:
- aktualne zaśw. o odbywaniu studiów doktoranckich

- - - -
Za³¹cznik nr 2

OŚWIADCZENIE S£UCHACZA 
W SZKOLE DOKTORSKIEJ

(dla s³uchaczy w szkole doktorskiej, 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 S£UCHACZA 
W SZKOLE DOKTORSKIEJ

(dla s³uchaczy w szkole doktorskiej, którzy korzystaj¹ 
ju¿ z obni¿enia wysokości sk³adki)

Ja, ni¿ej podpisany/a  ................................................
 (imiê i nazwisko) 

świadomy/a odpowiedzialności prawnej za z³o¿enie fa³-
szywego oświadczenia, niniejszym oświadczam, ¿e jestem 
s³uchaczem w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria 
UP we Wroc³awiu oraz w zwi¹zku z tym, ¿e w poprzednim 
semestrze nie osi¹gn¹³em/ê³am oraz nadal nie osi¹gam do-
chodów 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
WNIOSEK O OBNI¯ENIE WYSOKOŚCI 

SK£ADKI 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 prawnej za 
z³o¿enie fa³szywego oświadczenia, niniejszym 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 zarobku 
(np. zaświadczenie z Urzêdu Pracy, zaświadczenie o przebywaniu 
na d³ugoterminowym urlopie bezp³atnym, zeznania podatko-
we lub zaświadczenie z Urzêdu Skarbowego o nie uzyskiwaniu 
dochodu) 
* niepotrzebne skreśliæ

- - - -
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Za³¹cznik nr 4
OŚWIADCZENIE EMERYTA LUB RENCISTY
 …………………………………..
 miejscowośæ, data
…………………………………………
 imiê i nazwisko
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 adres, telefon, e-mail

Rada Dolnośl¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
we Wroc³awiu

OŚWIADCZENIE EMERYTA 
LUB RENCISTY

Ja, ni¿ej podpisany/a oświadczam, ¿e posiadam prawo 
do emerytury/renty* oraz nie wykonujê zawodu lekarza 
weterynarii. 

…………………………………………
 (imiê i nazwisko, data)

Za³¹cznik:
- kopia decyzji o przyznaniu emerytury lub renty (kwoty powinny 
byæ zanonimizowane, daty czytelne)

* niepotrzebne skreśliæ

* * *

UCHWA£A nr .../2020
IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 

z dnia 19 kwietnia 2020r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu na rok 

2020

IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie przepisu art. 27 pkt 
2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1140) 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 14.12.2016r. uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê bud¿et Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej we Wroc³awiu na rok 2020 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 
2020r. 

* * *

UCHWA£A nr .../2020
IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 

z dnia 19 kwietnia 2020r.
w sprawie wyboru zastêpcy Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby Lekar-

sko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu

IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019r., poz. 1140) uchwala, co nastêpuje:

§1
Wybiera siê w wyborach uzupe³niaj¹cych na zastêpcê 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu 
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 dzia³alnoœci
Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej

POSIEDZENIA RADY DIL-WET. 
VII KADENCJI

Posiedzenie Rady nr 23
w dniu 21 listopada 2019r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 
oraz Radców Prawnych.
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• Porz¹dek obrad zosta³ przyjêty jednog³ośnie. Protokó³ 
z XXII posiedzenia Rady DIL-Wet. VII kadencji zo-
sta³ przyjêty jednog³ośnie. Rada zatwierdzi³a uchwa³y 
przyjête pomiêdzy posiedzeniami Rady w trybie g³o-
sowania elektronicznego.

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

82688 z dnia 8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. 
i przyznanie prawa wykonywania zawodu nr 86444 
uchw. nr 1420,

- lek. wet. Martyna Nowak - dyplom nr 81958 z dnia 
1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86445 uchw. 
nr 1421,

- lek. wet. Klaudia Nowicka - dyplom nr 82718 z dnia 
8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86446 uchw. 
nr 1422,

- lek. wet. £ucja Ostrowska - dyplom nr 82929 z dnia 
14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86447 uchw. nr 
1423,

- lek. wet. Martyna Radomiñska - dyplom nr 82938 
z dnia 14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86448 
uchw. nr 1424,

- lek. wet. Iga Zaborowska - dyplom nr 82741 z dnia 
8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86449 uchw. 
nr 1425,

- lek. wet. Martyna Kozak - dyplom nr 90622 z dnia 
7.04.2015 r. Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskie-
go w Olsztynie, numer prawa wykonywania zawodu 
55940, przeniesienie z Warmiñsko-Mazurskiej Izby 
Lekarsko-Wet. w Olsztynie, uchw. nr 1426,

- lek. wet. Jolanta Sirman-Czarnecka - dyplom nr 
90514 z dnia 2.04.2015 r. Uniwersytetu War-
miñsko-Mazurskiego w Olsztynie, numer prawa 
wykonywania zawodu 30065, przeniesienie z Za-
chodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie, uchw. nr 1427.

Uchwa³y od nr. 1420 do nr. 1427 zosta³y podjête 
jednog³ośnie.
b) skreślenia z rejestru: 
- lek. wet. Alicja Bry³kowska - dyplom nr 80676 

z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawo-
du 86324, przeniesienie do Kaszubsko-Pomorskiej 
Izby Lekarsko-Wet. w Gdañsku, uchw. nr 1428,

- lek. wet. Marta Czeszyñska - dyplom nr 136793 
z dnia 18.07.2018 r. Szko³y G³ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego we Warszawie, numer prawa wy-

konywania zawodu 86360, przeniesienie do Ka-
szubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Gdañsku, uchw. nr 1429,

- lek. wet. Katarzyna Majchrowicz - dyplom nr 82714 
z dnia 8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86377, przeniesienie do Ma³opolskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej w Tarnowie, uchw. nr 1430,

- prof. Urszula Pas³awska - dyplom nr 4502 z dnia 
26.05.1989 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 09993, prze-
niesienie do Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej w Bydgoszczy, uchw. nr 1431,

- lek. wet. Robert Pas³awski - dyplom nr 4503 z dnia 
26.05.1989 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 10005, prze-
niesienie do Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej w Bydgoszczy, uchw. nr 1432,

- lek. wet. Agnieszka Szybiak - dyplom nr 80316 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86316, przeniesienie do £ódzkiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej w £odzi, uchw. nr 1433,

- lek. wet. Beata Luchowska - dyplom nr 80300 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86356, przeniesienie do Republiki S³owenii, uchw. 
nr 1434,

- lek. wet. Adrianna Śmietanka - dyplom nr 82955 
z dnia 7.03.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawo-
du 86429, przeniesienie do Republiki Federalnej 
Niemiec, uchw. nr 1435,

- lek. wet. Olga Rodak dyplom nr 73515 z dnia 
20.02.2015 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86129 skreślenie z powodu zrzeczenia siê prawa 
wykonywania zawodu, uchw. Nr 1436, 

- dr n. wet. Ryszard Bartczak - dyplom nr 2998 z dnia 
17.06.1975 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 10326, skre-
ślenie z powodu śmierci i umorzenie zaleg³ych sk³a-
dek cz³onkowskich, uchw. Nr 1437,

- lek. wet. Tadeusz Krupiarz - dyplom nr 3214 z dnia 
12.05.1977 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 09949, skre-
ślenie z powodu śmierci, uchw. nr 1438.

Uchwa³y od nr. 1428 do nr. 1438 zosta³y podjête 
jednog³ośnie.

• Rada przyjê³a informacjê o przejściu na emeryturê:
- lek. wet. Janusz Konarski - przejście na emeryturê 
od dnia 1.10.2019 r.

- lek. wet. Wies³aw Kryś - przejście na emeryturê od 
dnia 1.12.2019 r.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu zmian do 
ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, skre-
śleñ z ewidencji oraz wpisów nowych zak³adów na 
podstawie z³o¿onych wniosków oraz informacje o za-
wieszeniu i wznowieniu dzia³alności, sprawozdanie 
z kontroli okresowych i kontroli interwencyjnych:
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a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna NA KOZIEJ dr n.wet. 
Maciej Szpak, 54-104 Wroc³aw, ul. Kozia 3/1A, 
nr ewidencji 16/02/215/VII/2017/753 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 1439,

- Przychodnia Weterynaryjna dla Koni Centrum Dia-
gnostyki i Leczenia Chorób Koni Katarzyna Ku-
rowska, 55-140 ¯migród, Ruda ¯migrodzka 33, 
nr ewidencji 16/02/742/VI/2015/712 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 1440,

- Gabinet Weterynaryjny ROSS Anna Biazik, 55-
140 ¯migród, Ruda ¯migrodzka 33, nr ewidencji 
16/01/108/VI/2013/644 Rej. ZLZ - zmiana sie-
dziby zlz, zmiana personelu, uchw. nr 1441,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Maria Szuka³a, 51-
112 Wroc³aw, ul. Bu³garska 14, nr 16/01/561/
IV/2005/214 Rej. ZLZ - zmiana podmiotu, uchw. 
nr 1442,

- Gabinet Weterynaryjny Agencji Handlu Drobiem 
i Miêsem sp. z o.o., kier. lek. wet. B³a¿ej Miklas, 
55-080 K¹ty Wroc³awskie, ul. 1 Maja 46/U 5, 
nr ewidencji 16/01/381/IV/2005/67 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu zlz, uchw. nr 1443,

- Gabinet Weterynaryjny „K¥TNA” lek. wet. Tomasz 
Grabiñski, 55-093 Kie³czów, K¹tna 7, nr ewidencji 
16/01/64/V/2009/518 Rej. ZLZ - zmiana adresu 
zlz (administracyjna), zmiana personelu, uchw. nr 
1444,

- Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Robert Grusz-
ka, 53-031 Wroc³aw, ul. Partynicka 34B/2U, nr 
ewidencji 16/02/1005/IV/2006/432 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 1445.

Uchwa³y od nr. 1439 do nr. 1445 zosta³y podjête 
jednog³ośnie.
b) skreślenia z ewidencji zak³. leczniczych dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Wies³aw Kryś, 

56-160 Wiñsko, ul. Witosa 6, nr 16/01/350/
IV/2005/63 Rej. ZLZ - zakoñczenie dzia³alności 
podmiotu, uchw. Nr 1446 przyjêta jednog³ośnie,

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

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Ireneusz Sokó³, 
55-080 K¹ty Wroc³awskie, ul. 1 Maja 46U/5, nr 
ewidencji 16/01/1447/VII/2019/800 Rej. ZLZ 
- uchw. nr 1447,

- Przychodnia Weterynaryjna s.c. B.Podczasiak, 
W.Biniek, kier. lek. wet. Micha³ Fryga, 58 -
200 Dzier¿oniów, Oś. Ró¿ane 7 i, nr ewidencji 
16/02/1448/VII/2019/801 Rej. ZLZ - uchw. nr 
1448,

- Gabinet Weterynaryjny „Wojaczka” Monika Chmie-
lewska-W³adyka, kier. lek. wet. Marta Chwastek, 
51-169 Wroc³aw, ul. R.Wojaczka 3e, nr ewidencji 
16/01/1449/VII/2019/802 Rej. ZLZ - uchw. nr 
1449,

- Gabinet Weterynaryjny VETOS Oskar Karpiñski, 
50-238 Wroc³aw, ul. Niemcewicza 39/1A, nr 
ewidencji 16/01/1450/VII/2019/803 Rej. ZLZ 
- uchw. nr 1450.

Uchwa³y od nr. 1447 do nr. 1450 zosta³y podjête 
jednog³ośnie.
d) przekazano dokumenty do kontroli zak³adów lecz-

niczych dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Ireneusz Sokó³, 

55-080 K¹ty Wroc³awskie, ul. 1 Maja 46U/5, nr 
ewidencji 16/01/1447/VII/2019/800 Rej. ZLZ 
- wpis z dniem 21.11.2019 r. - kontrolê przepro-
wadz¹ lek. wet. Robert Gruszka i lek. wet. Artur 
Bogucki,

- Przychodnia Weterynaryjna s.c. B.Podczasiak, 
W.Biniek, kier. lek. wet. Micha³ Fryga, 58-
200 Dzier¿oniów, Oś. Ró¿ane 7 i, nr ewidencji 
16/02/1448/VII/2019/801 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 21.11.2019 r., kontrolê przeprowadz¹ lek. 
wet. Bogus³aw Czerski i lek. wet. Andrzej Woźnica,

- Gabinet Weterynaryjny „Wojaczka” Monika Chmie-
lewska-W³adyka, kier. lek. wet. Marta Chwastek, 
51-169 Wroc³aw, ul. R.Wojaczka 3e, nr ewiden-
cji 16/01/1449/VII/2019/802 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 21.11.2019 r. - kontrolê przeprowadz¹ lek. 
wet. Grzegorz Ciszewski i lek. wet. Julian Jakubiak,

- Gabinet Weterynaryjny VETOS Oskar Karpiñski, 
50-238 Wroc³aw, ul. Niemcewicza 39/1A, nr 
ewidencji 16/01/1450/VII/2019/803 Rej. ZLZ 
- wpis z dniem 3.12.2019 r. - kontrolê przeprowa-
dz¹ lek. wet. Grzegorz Ciszewski i lek. wet. Julian 
Jakubiak.

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

- Przychodnia Weterynaryjna SO£TYSOWICE s.c. 
Anita Pi¹tek, Monika Chmielewska-W³adyka, 51-
169 Wroc³aw, ul. Rafa³a Wojaczka 3E, nr ewiden-
cji 16/02/663/VII/2018/769 Rej. ZLZ podjêto 
uchwa³ê o usuniêciu uchybieñ w ci¹gu 2 tygodni 
- uchw. nr 1451 - za jednog³ośnie,

- Wycofanie wniosku o wpis Przychodni Weteryna-
ryjnej „Wojaczka” Moniki Chmielewskiej-W³adyka, 
51-169 Wroc³aw, ul. Rafa³a Wojaczka 3E,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Tarno-
wiecki, 58-300 Wa³brzych, ul. Poleska 2/2, nr 
ewidencji 16/01/220/IV/2005/54 Rej. ZLZ - pi-
smo DWLW w sprawie nieprawid³owego adresu 
zlz (niezgodnego z CEiDG) - podjêto uchwa³ê dot. 
usuniêcia uchybieñ, Rada wyznaczy³a termin 2 ty-
godni na ich usuniêcie - uchw. nr 1452,

- wezwanie w³aściciela Gabinetu Weterynaryjnego 
lek. wet. Krzysztofa Tarnowieckiego do z³o¿enia wy-
jaśnieñ dotycz¹cych nieprawid³owości wykazanych 
podczas kontroli przeprowadzonej przez inspekto-
rów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we 
Wroc³awiu, 

- Gabinet Weterynaryjny „Ma³gorzata” eZoo - Ma³-
gorzata Bachleda-¯arska, kier. lek. wet. Stefan 
Gut, 55-120 Oborniki Śl¹skie, ul. Orkana 1/2, nr 
ewidencji 16/01/670/IV/2005/322 Rej. ZLZ - 
pismo DWLW w sprawie niespe³niania wymogów 
rozporz¹dzenia dot. gabinetu weterynaryjnego. 
Sprawê referowa³ lek. wet. Bogus³aw Czerski, który 
poinformowa³, ¿e kontrola by³a niezapowiedziana 
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i nie odby³a siê z powodu nieobecności kierownika. 
Komisja jednak stwierdzi³a miêdzy innymi: niepra-
wid³owe oznakowanie gabinetu oraz samochodu, 
wejście do gabinetu przez sklep. Rada postanowi³a, 
¿e w gabinecie zostanie przeprowadzona zapowie-
dziana kontrola przez te same osoby, tj. lek. wet. 
Danutê Pawick¹-Stefanko i lek. wet. Bogus³awa 
Czerskiego.

• 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. Piotr Bu³a - Gabinet Weterynaryjny FRAN-

KENVET lek. wet. Piotr Bu³a, 57-200 Z¹bkowice 
Śl¹skie, ul. Ziêbicka 54, nr wpisu 0789/16/2019, 
uchw. Nr 1453,

- lek. wet. Oskar Karpiñski - Gabinet Weterynaryj-
ny VETOS Oskar Karpiñski, 50-238 Wroc³aw, ul. 
Niemcewicza 39/1A, nr wpisu 0790/16/2019, 
uchw. Nr 1454,

- lek. wet. Joanna Tomkiewicz - Przychodnia Wetery-
naryjna CIEPLICKA Sp. z o.o. kier. lek. wet. Joanna 
Tomkiewicz, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 
12B, nr wpisu 0791/16/2019, uchw. Nr 1455,

- lek. wet. Micha³ Fryga - Przychodnia Weterynaryj-
na s.c. B.Podczasiak, W.Biniek, 5 kier. lek. wet. 
Micha³ Fryga, 58-200 Dzier¿oniów, Os. Ró¿ane 7 
i, nr wpisu 0792/16/2019, uchw. Nr 1456,

- lek. wet. Emilia Dolaciñska - Przychodnia Wetery-
naryjna lek. wet. Robert Gruszka, 53-031 Wroc³aw, 
ul. Partynicka 34B/2U, nr wpisu 0793/16/2019, 
uchw. Nr 1457.

Uchwa³y od nr. 1453 do nr. 1457 zosta³y podjête 
jednog³ośnie.
b) zmiany w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Marta Kozica (Kozica-Lesieñ) - by³o: Ga-

binet Weterynaryjny KOZICA lek. wet. Marta Ko-
zica, 53-009 Wroc³aw, ul. O¿ynowa 36, nr wpisu 
0514/16/2013 - zmiana nazwiska lekarza wete-
rynarii, zmiana zlz, uchw. Nr 1458,

- lek. wet. Anna Redlicka - by³o: Gabinet Weteryna-
ryjny Malwina Witek, 58-340 G³uszyca, ul. Ogro-
dowa 5, nr wpisu 0722/16/2018 - zmiana zlz, 
uchw. Nr 1459,

- lek. wet. Olga Borecka - by³o: Gabinet Weteryna-
ryjny „CENTRUM WETERYNARYJNE 4 £APY” lek. 
wet. Adam Petryka, kier. lek. wet. Dorota Pussak-
-Petryka, 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 69/1C, 
nr wpisu 0761/16/2019 - zmiana miejsca wyko-
nywania zawodu, uchw. Nr 1460,

- lek. wet. Tomasz Grabiñski - by³o: Gabinet Wetery-
naryjny „K¥TNA” lek. wet. Tomasz Grabiñski, 55-
093 Kie³czów, K¹tna 7, nr wpisu 0479/16/2012 
- zmiana adresu ZLZ, uchw. Nr 1461.

Uchwa³y od nr. 1458 do nr. 1461 zosta³y podjête 
jednog³ośnie.
c) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Marta Gotowiecka - Przychodnia Wetery-

naryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” s.c. 
Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, kier. 

lek. wet. Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. Me-
talowców 29b, nr wpisu 0478/16/2012, uchw. 
Nr 1462,

- lek. wet. Daria Banaszczyk - Przychodnia Wetery-
naryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” s.c. 
Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, kier. 
lek. wet. Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. Me-
talowców 29b, nr wpisu 0751/16/2019, uchw. 
Nr 1463,

- lek. wet. Beata Luchowska - Przychodnia Wete-
rynaryjna „TRZEBNICKA” s.c. Anna Cis³o - Paku-
luk, Julia Jurkanis, kier. lek. wet. Jurkanis Julia, 
55-100 Trzebnica, ul. Kościuszki 18, nr wpisu 
0773/16/2019, uchw. Nr 1464,

- dr n.wet. Urszula Pas³awska - Przychodnia Wete-
rynaryjna Katedry Chorób Wewnêtrznych z Klinik¹ 
Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wroc³awiu, kier. lek. wet. Jaros³aw Popiel, 
50-366 Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 47, nr wpisu 
0274/16/2006, uchw. Nr 1465,

- lek. wet. Robert Pas³awski - Przychodnia Wete-
rynaryjna „REMEDIUM” s.c. M.Ostañkowicz, 
R.Pas³awski, kier. lek. wet. Robert Pas³awski, 
52-418 Wroc³aw, ul. Bukowskiego 160, nr wpisu 
0087/16/2004, uchw. Nr 1466,

- lek. wet. Alicja Bry³kowska - Klinika Weterynaryjna 
dr n.wet. Dariusz Niedzielski VETCARE GROUP Sp. 
z o.o. Sp. k., kier. lek. wet. Dariusz Niedzielski, 51-
166 Wroc³aw, ul. Krzywoustego 105/22, nr wpisu 
0763/16/2019, uchw. Nr 1467,

- lek. wet. Janusz Konarski - Lecznica Weterynaryjna 
s.c. Janusz Konarski, Jerzy Tureniec, kier. lek. wet. 
Janusz Konarski, 59-300 Lubin, ul. Paderewskiego 
100, nr wpisu 0044/16/2004, uchw. Nr 1468.

Uchwa³y od nr. 1462 do nr. 1468 zosta³y podjête 
jednog³ośnie.

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

ze wzglêdu na odbywanie studiów doktoranckich, 
uchw. nr 1469 - za jednog³ośnie, 

- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
o przyznanie zapomóg finansowych wymienionym 
lekarzom wet., uchw. nr 1470 - za jednog³ośnie,

- wniosek Prezesa o podjêcie uchwa³y w sprawie 
ustalenia terminu XXII Okrêgowego Zjazdu Spra-
wozdawczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu w dniu 
19.04.2020 r., uchw. nr 1471 - za jednog³ośnie,

- wniosek Prezesa o zg³oszenie Kapitule Medalu Ho-
norowego imienia Profesora Jana Zwierzchowskie-
go wniosku o nadanie medalu lek. wet. Andrzejowi 
Woźnicy, uchw. nr 1472,

- Rada podjê³a 22 uchwa³y w sprawie ustalenia wyso-
kości nale¿ności z tytu³u zaleg³ych sk³adek cz³onkow-
skich na rzecz Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej na podstawie wys³anych upomnieñ w celu 
sporz¹dzenia Tytu³ów Wykonawczych. Uchwa³y od 
nr. 1473 do nr. 1494 zosta³y podjête jednog³ośnie.

- Rada podjê³a uchwa³y w sprawie umorzenia postê-
powañ zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie 
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prawa wykonywania zawodu przez 5 lekarzy we-
terynarii, którzy nie uiszczali sk³adki cz³onkowskiej 
przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ 
wszczêcia) wobec czêściowej lub ca³kowitej sp³aty 
zaleg³ości. Uchwa³y od nr. 1495 do nr 1499. zo-
sta³y podjête jednog³ośnie.

- Rada podjê³a uchwa³y w sprawie mo¿liwości zapo-
znania siê z materia³em zgromadzonym w ramach 
wszczêtych postêpowañ zmierzaj¹cych do podjêcia 
uchwa³ o utracie prawa wykonywania zawodu przez 
3 lekarzy weterynarii, którzy nie uiszczaj¹ sk³adki 
cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zale-
g³ośæ na dzieñ wszczêcia). Uchwa³y od nr. 1500 do 
nr 1502. zosta³y podjête jednog³ośnie.

- Rada dyskutowa³a nad wykonaniem bud¿etu 
w 2019 roku i nad propozycjami przesuniêæ,

- Rada postanowi³a zorganizowaæ szkolenia z zakresu 
BHP - oferty szkoleñ przygotuje lek. wet. Bogus³aw 
Czerski,

- na wniosek Prezesa Rada podjê³a uchwa³ê o zmia-
nie uchwa³y dotycz¹cej rekompensat dla cz³onków 
Organów DIL-Wet., cz³onków Zespo³u Redakcyj-
nego Biuletynu DIL-Wet. oraz cz³onków Komisji 
Rewizyjnej, uchw. nr 1503 - podjêta jednog³ośnie,

• Sprawy do Radcy Prawnego:
- do Izby wp³ynê³o zawiadomienie Wojewódzkiego 

S¹du Administracyjnego w Warszawie o terminie 
rozprawy w przedmiocie odmowy stwierdzenia na-
bycia przez Gminê prawa w³asności nieruchomości 
pod adresem ul. Sopocka 21 we Wroc³awiu - refe-
rowa³ Mec. Piotr Rodziewicz.

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium w okre-
sie pomiêdzy posiedzeniami Rady:
- Pismo lek. wet. Bogus³awa Czerskiego w sprawie 

gromadzonej dokumentacji zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t - po dyskusji Rada ustali³a, ¿e regu-
lamin jest przypisany do danego adresu zak³adu, 
w zwi¹zku z czym przy zmianie lokalizacji nale¿y 
równie¿ do³¹czyæ aktualny regulamin i kontroluj¹cy 
powinni zwracaæ uwagê na zgodnośæ regulaminu 
zlz ze stanem faktycznym.

- Oferta ubezpieczenia lekarzy weterynarii przedsta-
wiona przez firmê ERGO HESTIA zosta³a porówna-
na z ofert¹ ALIANZ. Obecny ubezpieczyciel zosta³ 
poinformowany o ofercie ERGO HESTII i prześle 
swoj¹ - referowa³ Prezes. Rada powo³a³a zespó³ do 
przeanalizowania ofert, w sk³adzie: Prezes, Wice-
prezes R.Karczmarczyk, Skarbnik i Radcy Prawni 
DIL-Wet. 

- Na prośbê Tomasza Pêcherzewskiego Rada po-
stanowi³a o umieszczeniu na stronie internetowej 
DIL-Wet. informacji o organizowanym spotkaniu 
urzêdowych lekarzy weterynarii.

- Zaproszenie dla Prezesa DIL-Wet. skierowane przez 
Tomasza Pêcherzewskiego do wziêcia udzia³u w or-
ganizowanym spotkaniu urzêdowych lekarzy wete-
rynarii ws. czynności urzêdowych wykonywanych 
z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii. 

• Sprawy ró¿ne:
- do Rady wp³ynê³o pismo Dolnośl¹skiego Woje-

wódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie przepro-
wadzenia kontroli rzetelności wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii przez w³aściciela i kierownika 
zak³adu leczniczego dla zwierz¹t w Wa³brzychu,

- wniosek KIL-Wet. o umieszczenie na stronie www 
informacji o umo¿liwieniu lekarzom weterynarii 
rezygnacji z papierowej wersji „¯ycia Weterynaryj-
nego” z klauzul¹, ¿e mimo rezygnacji z wysokośæ 
sk³adki cz³onkowskiej nie ulegnie zmianie. Rada 
postanowi³a, ¿e taka informacja zostanie zamiesz-
czona na stronie dilwet.pl,

- do Izby wp³ynê³o pismo Fundacji na rzecz pomocy 
„Dzieciom Grodzieñszczyzny” o wsparcie finansowe 
i/ lub rzeczowe - Rada odmówi³a wsparcia,

- dr Rudolf Fronczek podziêkowa³ za pomoc finanso-
w¹ udzielon¹ przez DIL-Wet. na wniosek Funduszu 
Pomocy Kole¿eñskiej,

- dr Robert Karczmarczyk podziêkowa³ za wparcie 
finansowe i pomoc w organizacji Konferencji Na-
ukowej „Etyka zawodowa lekarza weterynarii - szan-
se i zagro¿enia”, która odby³a siê 26.10.2019 r. 
w Paw³owicach,

- Rada przyjê³a informacjê o planowanym w dniu 
31.01.2020 r. balu lekarzy weterynarii,

- Prezes zosta³ zaproszony na obchody 30-lecia Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarskiej w dniu 23.11.2019 r., 
w zwi¹zku z czym przeka¿e prezent - akwarelê na-
malowan¹ przez dr. Jerzego Borowca,

- Rada przyjê³a informacjê Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej lek. wet. Piotra Waleñskiego 
o rezygnacji z funkcji Zastêpcy Rzecznika lek. wet. 
Urszuli Dul z przyczyn osobistych,

- dr Robert Karczmarczyk poinformowa³ Radê 
o planowanych zawodach narciarskich w dniu 
29.02.2020r. 

• Ustalono, ¿e nastêpne posiedzenie Rady DIL-Wet. 
odbêdzie siê 18.12.2019 r. o godz. 15:00 w Paw-
³owicach, a posiedzenie Prezydium 12.12.2019 r. 
o godz. 17:00.

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

Posiedzenie Rady nr 24
w dniu 18 grudnia 2019r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 
oraz Radców Prawnych.

• Porz¹dek obrad zosta³ przyjêty jednog³ośnie. Z powo-
du nieobecności Sekretarza Rady DIL-Wet. funkcjê 
tê jednog³ośnie powierzono lek wet. Janowi Dorob-
kowi. Protokó³ z XXIII posiedzenia Rady DIL-Wet. 
VII kadencji zosta³ przyjêty jednog³ośnie.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ do DIL-Wet. 
oraz skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Bogna Binda - dyplom nr 4989 z dnia 

11.04.1997 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
wpis do ewidencji DIL-Wet. i ponowne przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 
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b) skreślenia z rejestru: 
- lek. wet. Ma³gorzata Bednarska - dyplom nr 5645 

z dnia 28.02.2003 r. Akademii Rolniczej we Wro-
c³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 85342, 
przeniesienie do Wielkopolskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej w Poznaniu, uchw. nr 1505,

- lek. wet. Karolina Strózik - dyplom nr 80715 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86327, przeniesienie do Wielkopolskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej w Poznaniu, uchw. nr 1506,

- lek. wet. Katarzyna Sochacka - wniosek o ponowne 
przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza 
weterynarii po zrzeczeniu siê w 2012 roku - Rada 
zobowi¹za³a Kole¿ankê do odbycia przeszkolenia 
uzupe³niaj¹cego w zwi¹zku z niewykonywaniem za-
wodu przez okres d³u¿szy ni¿ 5 lat, uchw. nr 1507.

• Rada przyjê³a informacje o przejściu na emeryturê:
- lek. wet. Andrzej Klimek - przejście na emeryturê 

od dnia 1.01.2020 r.
- dr n.  wet. Halina Zaleska-Palider - przejście na 

emeryturê od dnia 1.12.2019 r.
• Rada podjê³a decyzje i uchwa³y w sprawie wpisu 

zmian do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t, skreśleñ z ewidencji oraz wpisów nowych zak³a-
dów na podstawie z³o¿onych wniosków, informacje 
o zawieszeniu i wznowieniu dzia³alności, przyjê³a 
sprawozdanie z kontroli okresowych i kontroli inter-
wencyjnych:
a) skreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla 

zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzej Klimek, 

56-160 Wiñsko, ul. Witosa 6, nr 16/01/350/
IV/2005/63 Rej. ZLZ - zakoñczenie dzia³alności 
podmiotu, uchw. Nr 1508,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Magdalena 
Pala, 55-300 Środa Śl¹ska, ul. Kolejowa 23, 
nr 16/01/565/IV/2005/218 Rej. ZLZ - zakoñ-
czenie dzia³alności podmiotu, uchw. Nr 1509,

- Przychodnia Weterynaryjna s.c. Ryszard Bartczak, 
Irena Zwoliñska-Bartczak, kier. dr n.wet. Ryszard 
Bartczak, 55-002 Gajków - Kamieniec Wroc³awski, 
ul. Radosna 6, nr 16/02/627/IV/2005/280 Rej. 
ZLZ - zakoñczenie dzia³alności podmiotu, uchw. Nr 
1510,

- Przychodnia Weterynaryjna SO£TYSOWICE s.c. 
Anita Pi¹tek, Monika Chmielewska-W³adyka, 51-
169 Wroc³aw, ul. Rafa³a Wojaczka 3E, nr ewidencji 
16/02/663/VII/2018/769 Rej. ZLZ - nieusuniê-
cie uchybieñ mimo wezwania, uchw. Nr 1511.

b) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Tarno-
wiecki, 58-300 Wa³brzych, ul. Poleska 2/2, nr ewi-
dencji 16/01/220/IV/2005/54 Rej. ZLZ - zmia-
na adresu podmiotu i zlz (zmiana administracyjna), 
uchw. nr 1512,

- Przychodnia Weterynaryjna DUO-WET lek. wet. 
Urszula Ostrowska, 59-220 Legnica, ul. Poli 
Gojawiczyñskiej 1, nr ewidencji 16/02/1293/
VII/2019/793 Rej. ZLZ - zmiana nazwy podmiotu, 
zlz, zmiana nazwiska kierownika, uchw. nr 1513,

- Przychodnia Weterynaryjna NEOVET s.c. Hilde-
brand, Jelonek, Micha³ek, kier. dr n.wet. Wojciech 
Hildebrand, 52-225 Wroc³aw, ul. Świt 65, nr ewi-
dencji 16/02/283/VI/2014/662 Rej. ZLZ - zmia-
na nazwy podmiotu, zmiana personelu, uchw. nr 
1514,

- Gabinet Weterynaryjny dla Psów i Kotów lek. wet. 
Marek Janiszewski, 58-100 Świdnica, ul. £uka-
siñskiego 14A, nr 16/01/430/IV/2005/96 Rej. 
ZLZ - zmiana personelu, uchw. nr 1515,

- Gabinet Weterynaryjny dr n.wet. Andrzej Gawe³, 
51-180 Wroc³aw, ul. Ksiêgarska 1, nr ewidencji 
16/01/337/III/2005/31 Rej. ZLZ - zmiana per-
sonelu zlz, uchw. nr 1516,

- Przychodnia Weterynaryjna REDVET Marta i Mar-
cin Górnik s.c., kier. lek. wet. Marta Górnik, 59-
920 Bogatynia, ul. S³owiañska 18, nr ewidencji 
16/02/1331/V/2012/619 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. nr 1517,

- Gabinet Weterynaryjny Wojskowego Ośrodka 
Medycyny Prewencyjnej - Wroc³aw, kier. lek. wet. 
Mateusz Felcenloben, 50-984 Wroc³aw, ul. Ślê¿-
na 158, nr ewidencji 16/01/1032/IV/2006/437 
Rej. ZLZ - zmiana kierownika i personelu, uchw. nr 
1518,

- Gabinet Weterynaryjny Ma³gorzata Zarêba, 59-
900 Zgorzelec, ul. Daszyñskiego 75, nr ewidencji 
16/01/568/V/2010/561 Rej. ZLZ - zmiana na-
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zwy i adresu podmiotu, zmiana personelu, uchw. 
nr 1519,

c) wpis do ewidencji zak³. leczniczych dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny VET4HORSE Ewa Fidos-

-Tama, 55 -200 Wysoka, ul. Chabrowa 95BC, 
nr ewidencji 16/01/1520/VII/2019/804 Rej. 
ZLZ - wpis z dniem 1.01.2020 r., uchw. nr 1520,

d) przekazano dokumenty do kontroli zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny VET4HORSE Ewa Fidos-
-Tama, 55-200 Wysoka, ul. Chabrowa 95BC, 
nr ewidencji 16/01/1520/VII/2019/804 Rej. 
ZLZ - wpis z dniem 1.01.2020 r. - kontrolê prze-
prowadz¹ prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak i lek. 
wet. Robert Gruszka,

e) informacja o uchybieniach stwierdzonych podczas 
kontroli:

- Przychodnia Weterynaryjna Milickie Centrum 
Weterynaryjne dr n.wet. Tomasz Szczypka, 
56-300 Milicz, ul. Krotoszyñska 10, nr ewiden-
cji 16/02/734/VII/2018/777 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 18.10.2018 r., koniecznośæ usuniêcia 
uchybieñ - referowa³ lek. wet. Robert Gruszka. Rada 
wyznaczy³a 3-miesiêczny termin na usuniêcie uchy-
bieñ, uchw. nr 1521 podjêta jednog³ośnie,

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

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Tar-
nowiecki, 58-300 Wa³brzych, ul. Poleska 2/2, 
nr ewidencji 16/01/220/IV/2005/54 Rej. ZLZ 
- pismo DWLW w sprawie nieprawid³owego adresu 
zlz (niezgodnego z CEiDG) - odpowiedź lek. wet. 
Krzysztofa Tarnowieckiego i wniosek o zmianê wpi-
su do ewidencji zlz,

- Gabinet Weterynaryjny „Ma³gorzata” eZoo - Ma³-
gorzata Bachleda-¯arska, kier. lek. wet. Stefan 
Gut, 55-120 Oborniki Śl¹skie, ul. Orkana 1/2, 
nr ewidencji 16/01/670/IV/2005/322 Rej. ZLZ 
- pismo DWLW w sprawie niespe³niania wymo-
gów Rozporz¹dzenia dot. gabinetu weterynaryjnego 
przez wym. zlz, dokumenty zosta³y przekazane do 
Komisji (lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko i lek. 
wet. Bogus³aw Czerski) - Rada zadecydowa³a o prze-
prowadzeniu ponownej kontroli po uprzednim te-
lefonicznym umówieniu siê z kierownikiem zlz.

• 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. Anna Tyrakowska - Przychodnia Wete-

rynaryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” 
s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, 
54-156 Wroc³aw, ul. Metalowców 29b, nr wpisu 
0794/16/2019, uchw. Nr 1522,

- lek. wet. Ma³gorzata Wawrzyñska - Przychodnia 
Weterynaryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryj-
ne” s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, 
54-156 Wroc³aw, ul. Metalowców 29b, nr wpisu 
0795/16/2019, uchw. Nr 1523,

b) zmiany w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Olga Janiszewska by³o: Gabinet Wete-

rynaryjny lek. wet. Olga Janiszewska, 58-100 
Świdnica, ul. W. £ukasiñskiego 14A, nr wpisu 
0737/16/2018 - zmiana miejsca wykonywania 
zawodu, uchw. Nr 1524,

- lek. wet. Anna Mazur - by³o: Gabinet Weterynaryjny 
dr n.wet. Jaros³aw Mazur, 56-400 Oleśnica, ul. 
3 Maja 36B, nr wpisu 0778/16/2019 - dodano 
drugi zlz, uchw. Nr 1525,

- lek. wet. Urszula Rudko (Ostrowska) - by³o: Przy-
chodnia Weterynaryjna DUO-WET lek. wet. Urszula 
Ostrowska, 59-220 Legnica, ul. Poli Gojawiczyñ-
skiej 1, nr wpisu 0094/16/2004 - zmiana nazwiska 
lekarza wet., zmiana nazwy zlz, uchw. nr 1526,

- lek. wet. Anita Pi¹tek - by³o: Przychodnia Wetery-
naryjna SO£TYSOWICE s.c. Anita Pi¹tek, Monika 
Chmielewska-W³adyka, kier. lek. wet. Anita Pi¹tek, 
51-169 Wroc³aw, ul. Rafa³a Wojaczka 3E, nr wpisu 
0732/16/2018 - zmiana miejsca wykonywania 
zawodu, uchw. Nr 1527,

- lek. wet. Marta Chwastek - by³o: Przychodnia 
Weterynaryjna „VET CARE” lek. wet. Ewa Fa³en-
dysz-Toś, 55-002 Kamieniec Wroc³awski, ul. Wro-
c³awska 144E, nr wpisu 0726/16/2018 - zmiana 
miejsca wykonywania zawodu, uchw. Nr 1528,

- lek. wet. Martyna Szczesiul - by³o: Gabinet Wete-
rynaryjny WETHELP lek. wet. Martyna Szczesiul, 
57-400 Nowa Ruda, ul. Jeziorna 1A, nr wpisu 
0402/16/2010 - zmiana adresu zlz, uchw. Nr 
1529,
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- lek. wet. Paulina Nieśpielak - by³o: Przychodnia 
Weterynaryjna Legwan Albert Czerski, Marek W³o-
darczyk spó³ka partnerska, kier. lek. wet. Albert 
Czerski, 53-137 Wroc³aw, al. Wiśniowa 33, nr 
wpisu 0400/16/2010 - zmiana nazwy zlz, uchw. 
Nr 1530,

- lek. wet. Magdalena Smolarek - by³o: 1. Przychod-
nia Weterynaryjna Legwan Albert Czerski, Marek 
W³odarczyk spó³ka partnerska, kier. lek. wet. Al-
bert Czerski, 53-137 Wroc³aw, al. Wiśniowa 33, 
2. Przychodnia Weterynaryjna Marek W³odarczyk 
59-621 Wroc³aw, ul. G³ogowska 2-4, nr wpisu 
0399/16/2010 - zmiana miejsca wykonywania 
zawodu, zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 1531,

- lek. wet. Magdalena Pawlicka - by³o: Gabinet We-
terynaryjny WETHELP lek. wet. Martyna Szczesiul, 
57-400 Nowa Ruda, ul. Jeziorna 1A, nr wpisu 
0577/16/2014 - zmiana adresu zlz, uchw. Nr 
1532. 

• Rozpatrzono wnioski skierowane do Rady:
- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 

o przyznanie zapomóg finansowych lekarzom we-
terynarii, uchw. nr 1533,

- wniosek Skarbnika o umorzenie zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich lekarzowi wet., który przeszed³ na 
emeryturê, za okres II -XI 2019 r. wraz z kosztami 
upomnienia (511,60 z³) - uchw. nr 1534,

- wniosek Przewodnicz¹cego Komisji ds. Integracji 
Dariusza Jackowskiego o dofinansowanie w kwocie 
5000,00 z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy z³), organizacji 
XI Dolnośl¹skiego Balu Lekarzy Weterynarii, który 
odbêdzie siê w Restauracji Letniej w ZOO we Wro-
c³awiu w dniu 31.01.2020 r., uchw. nr 1535,

- Rada upowa¿ni³a Prezesa i Skarbnika do podpisania 
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
(OC) w okresie I.2020 r. - I.2021 r. - powo³any do 
wyboru oferty zespó³ zarekomendowa³ dotychcza-
sowego ubezpieczyciela - TUiR Allianz S.A., uchw. 
nr 1536,

- Rada podjê³a uchwa³y od nr. 1537 do nr. 1540 
w sprawie ustalenia wysokości nale¿ności z tytu³u 
zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich 4 lekarzy wet. na 
rzecz Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
na podstawie wys³anych upomnieñ w celu sporz¹-
dzenia Tytu³ów Wykonawczych,

- Rada podjê³a uchwa³y od nr. 1541 do nr. 1542 
w sprawie wszczêcia postêpowañ zmierzaj¹cych 
do podjêcia uchwa³ o utracie prawa wykonywania 
zawodu przez 2 lekarzy weterynarii, którzy nie uisz-
czaj¹ sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 
1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ wszczêcia),

- Prezes zaproponowa³ dyskusjê nad wykonaniem bu-
d¿etu w 2019 roku i nad propozycjami przesuniêæ. 
Skarbnik zaproponowa³a przyjêcie skierowanej do 
Rady propozycji, a Rada wyrazi³a zgodê, uchw. nr 
1543.

• Sprawy do Radcy Prawnego:
- do Izby wp³ynê³a oferta zamieszczenia na stronie 

internetowej oferenta informacji o fundacji „Pro 
Medici Veterinarii” - opiniê negatywn¹ wydali Rad-

cowie Prawni. Po dyskusji Rada nie wyrazi³a zgody 
na umieszczenie tej informacji na stronie firmy, któ-
ra wysz³a z tak¹ propozycj¹, ze wzglêdu na obawy 
ujawnienia danych osobowych cz³onków DIL-Wet. 
oraz brak uwiarygodnienia firmy.

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium pomiê-
dzy posiedzeniami Rady - referowa³ Prezes.
- Prezes wniós³ o wyznaczenie z ramienia DIL-Wet. 

- do 16 osób - uczestników obchodów 100-lecia 
I Wszechpolskiego Organizacyjnego Zjazdu Lekarzy 
Weterynarii. Rada zaakceptowa³a listê osób zapro-
ponowanych przez Prezydium i zasady ewentual-
nych zmian w przypadku odmowy wyjazdu osoby 
z listy.

- KRL-W ustanowi³a medal okolicznościowy z oka-
zji 100-lecia I Wszechpolskiego Organizacyjnego 
Zjazdu Lekarzy Weterynarii i powo³a³a Kapitu³ê 
tego medalu oraz prosi o zg³aszanie kandydatur do 
medalu.

- Prośba lek. wet. Bogus³awa Czerskiego o rozwa¿e-
nie mo¿liwości przeprowadzenia szkolenia na temat 
odpadów. 

- Oferta ubezpieczenia lekarzy weterynarii przedsta-
wiona przez firmê ERGO HESTIA - porównano 
z ofert¹ ALLIANZ, wskazano na wybór oferty AL-
LIANZ jako bardziej korzystnej dla DIL-Wet. - refe-
rowa³a przedstawicielka powo³anego w tej sprawie 
Zespo³u - lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko.

- Informacja o cenie i warunkach szkolenia BHP dla 
lekarzy weterynarii przes³ana przez lek. wet. Bogu-
s³awa Czerskiego - Rada zadecydowa³a umieściæ tê 
informacjê na stronie www i w zale¿ności od ilości 
zainteresowanych zorganizowaæ takie szkolenie lub 
nie.

- Przygotowania do Zjazdu Lekarzy Weterynarii DIL-
-Wet. w 2020 roku - Rada zobowi¹za³a przewodni-
cz¹cych komisji do z³o¿enia sprawozdañ za 2019 r. 
do 31.01.2020 r.

- Mec. Anna Zalesiñska zg³osi³a problem z mo¿li-
wości¹ terminowego rozpatrywania skarg przez 
rzeczników - zbyt ma³o zastêpców. 

• Sprawy ró¿ne:
- Prezes poinformowa³ o powo³aniu lek. wet. Wie-

s³awy Bober do Krajowego Zespo³u do opracowa-
nia zmian w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa 
dotycz¹cym odpowiedzialności zawodowej lekarzy 
weterynarii.

- Prośba do Komisji Etyki o przygotowywanie biogra-
mów zmar³ych lekarzy weterynarii i przekazywanie 
ich do publikacji w Biuletynie - zgodnie z zakresem 
obowi¹zków tej komisji i ju¿ wcześniejszym zobo-
wi¹zaniem przez Radê.

- Wp³ynê³o podziêkowania od lek. wet. Leokadii Woj-
tal za udzielon¹ pomoc finansow¹.

- Informacja o zmianie zatrudnienia p. Teresy Ro-
gowskiej w biurze DIL-Wet.

• Ustalono, ¿e nastêpne posiedzenie Rady DIL-Wet. 
odbêdzie siê 30.01.2020 r. o godz. 17:00, a posie-
dzenie Prezydium 23.01.2020 r. o godz. 17:00.

• Szczegó³owy zapis przebiegu posiedzenia Rady znaj-
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duje siê na nośniku cyfrowym, dostêpnym do ods³u-
chania w biurze Izby. 

Posiedzenie Rady nr 25
w dniu 30 stycznia 2019r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 
oraz Radców Prawnych.

• Porz¹dek obrad zosta³ przyjêty jednog³ośnie. Z powo-
du nieobecności Sekretarza Ma³gorzaty Sitnik Rada 
jednog³ośnie upowa¿ni³a Jana Dorobka do pe³nienia 
funkcji Sekretarza. Protokó³ z XXIV posiedzenia Rady 
DIL-Wet. VII kadencji zosta³ przyjêty jednog³ośnie.

• Ustalono, ¿e nastêpne posiedzenie Rady DIL-Wet. 
odbêdzie siê 27.02.2020 r. o godz. 17:00, a posie-
dzenie Prezydium 20.02.2020 r. o godz. 17:00.

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

82680 z dnia 8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. 
i przyznanie prawa wykonywania zawodu nr 86450 
uchw. nr 1544,

- lek. wet. Ariadna Pielok - dyplom nr 82932 z dnia 
14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86451 uchw. nr 
1545,

b) skreślenia z rejestru: 
- lek. wet. Marta Jaczewska - dyplom nr 117165 

z dnia 22.01.2015 r. Szko³y G³ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, numer prawa wy-
konywania zawodu 72057, przeniesienie na teren 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej w Szczecinie, uchw. nr 1546,

- lek. wet. Bogdan Basa³yga - dyplom nr 4337 z dnia 
24.02.1987 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 10279, skre-
ślenie z powodu śmierci i umorzenie zaleg³ych sk³a-
dek cz³onkowskich na wniosek Skarbnika DIL-Wet., 
uchw. nr 1547, 

- skreślenia w ramach wszczêtych postêpowañ zmie-
rzaj¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie prawa wy-
konywania zawodu przez lekarzy weterynarii, któ-
rzy nie uiszczaj¹ sk³adki cz³onkowskiej przez okres 
d³u¿szy ni¿ 1 rok: podjêta zosta³a uchwa³a nr 1548. 

• Rada przyjê³a informacje o przejściu na emeryturê 
i rentê:
- lek. wet. Ma³gorzata Chudy - przejście na emeryturê 

od dnia 1.02.2020 r.
- lek. wet. Ryszard Paprotny - przejście na rentê od 

dnia 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
- lek. wet. Jacek Siczek - przejście na emeryturê od 

dnia 1.02.2020 r.
- lek. wet. Maciej Sobok - przejście na emeryturê od 

dnia 1.01.2020 r.
• Rada podjê³a decyzje i uchwa³y w sprawie wpisu 

zmian do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t, skreśleñ z ewidencji, wpisów nowych zak³adów 

na podstawie z³o¿onych wniosków oraz informacje 
o zawieszeniu i wznowieniu dzia³alności, sprawozda-
nia z kontroli okresowych i kontroli interwencyjnych:
a) skreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla 

zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Barbara Ry-

lokowska, 59-330 Ścinawa, ul. Batorego 22, 
nr 16/01/471/IV/2005/126 Rej. ZLZ - zakoñ-
czenie dzia³alności podmiotu, uchw. Nr 1549,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzej Ksi¹¿ek, 
57-160 Borów, ul. Wroc³awska 17, nr 16/01/382/
IV/2005/68 Rej. ZLZ - zakoñczenie dzia³alności 
podmiotu, uchw. Nr 1550,

- Gabinet Weterynaryjny Agencji Handlu Drobiem 
i Miêsem sp. z o.o., kier. lek. wet. B³a¿ej Miklas, 
55-080 K¹ty Wroc³awskie, ul. 1Maja 46/U5, 
nr 16/01/381/IV/2005/67 Rej. ZLZ - zakoñ-
czenie dzia³alności podmiotu, uchw. Nr 1551,

- Gabinet Weterynaryjny HippoVet+ dr Krzysztof 
Marycz, kier. lek. wet. Jolanta Sz³apka -Kosa-
rzewska, 55-216 Gêsice, Gêsice8, nr ewidencji 
16/01/1090/VI/2016/730 Rej. ZLZ - zakoñcze-
nie dzia³alności pod tym adresem, uchw. Nr 1552,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Ma³gorzata Chudy, 
51-112 Wroc³aw, ul. Bu³garska 14, nr 16/01/562/
IV/2005/215 Rej. ZLZ - zakoñczenie dzia³alności 
podmiotu, uchw. Nr 1553,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jacek Siczek, 
67-221 Bia³o³êka, Pêc³aw 33, nr 16/01/925/
IV/2006/423 Rej. ZLZ - zakoñczenie dzia³alności 
podmiotu, uchw. Nr 1554,

- Gabinet Weterynaryjny „Wojaczka” Monika 
Chmielewska -W³adyka, kier. lek. wet. Marta 
Chwastek, 51-169 Wroc³aw, R.Wojaczka 3e, 
nr 16/01/1449/VII/2019/802 Rej. ZLZ - z dniem 
31.01.2020 r. zakoñczenie dzia³alności, uchw. Nr 
1555,

- Przychodnia Weterynaryjna „CENTAUR” Grze-
gorz Nowacki, 67-200 G³ogów, ul. Rycerska 23, 
nr 16/02/374/V/2010/547 Rej. ZLZ - z dniem 
31.01.2020 r. zmiana siedziby i kategorii zlz, uchw. 
Nr 1556,

b) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Mateusz Gola, 
54-515 Wroc³aw, ul. Skrzetuskiego 76, nr ewiden-
cji 16/02/1157/V/2012/600 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. nr 1557,

- Klinika Weterynaryjna dr n.wet. Dariusz Niedziel-
ski VETCARE GROUP Sp. z o.o. Sp. k., 51-166 
Wroc³aw, ul. Krzywoustego 105/22, nr ewidencji 
16/04/1266/V/2012/611 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. nr 1558,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Ireneusz Sokó³, 
55-080 K¹ty Wroc³awskie, ul. 1-go Maja 46 U/5, 
nr ewidencji 16/01/1447/VII/2019/800 Rej. 
ZLZ - zmiana podmiotu, statusu prawnego, nazwy 
i personelu, uchw. nr 1559,

- Gabinet Weterynaryjny „ZWIERZAK” Kamila Kwa-
śniewicz, 58-580 Szklarska Porêba, ul. Ma³a 1C, 
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nr 16/01/149/VI/2013/649 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. nr 1560,

- Przychodnia Weterynaryjna „EVA-VET” lek. 
wet. Ewa Opoñ -Tymorek, 50 - 541 Wro-
c³aw, Al. Armii Krajowej 2/3, nr ewidencji 
16/02/777/V/2011/576 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu zlz, uchw. nr 1561,

- Przychodnia Weterynaryjna „KANZAWA” Hiroaki 
Kanzawa, 51-147 Wroc³aw, ul. P.Czajkowskiego 
73, nr ewidencji 16/02/329/IV/2005/55 Rej. 
ZLZ - zmiana personelu, uchw. nr 1562,

- Przychodnia Weterynaryjna Vita i Animal Kry-
styna Rak, kier. lek. wet. Zdzis³aw Rak, 55-050 
Rogów Sobócki, ul. Wroc³awska 10, nr ewidencji 
16/02/24/VI/2013/634 Rej. ZLZ - zmiana nazwy 
i adresu podmiotu prowadz¹cego, zmiana personelu 
pomocniczego, uchw. nr 1563,

- Przychodnia Weterynaryjna „Przychodnia dla Ma-
³ych Zwierz¹t - DORAN” s.c. lek. wet. Joanna D¹-
browska, lek. wet. Micha³ Molenda, kier. lek. wet. 
Joanna D¹browska, 53-615 Wroc³aw, ul. S³ubicka 
22/1b, nr ewidencji 16/02/548/IV/2005/201 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. nr 1564, 

- Przychodnia Weterynaryjna „FELIX” lek. wet. Ka-
tarzyna Flis, 54-401 Wroc³aw, ul. Szwedzka 9B, 
nr ewidencji 16/02/1116/IV/2006/449 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 1565,

- Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET - Centrum 
Weterynaryjne” s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. 
Piotr Sieczko, kier. lek. wet. Piotr Sieczko, 54-
156 Wroc³aw, ul. Metalowców 29B, nr ewidencji 
16/02/438/IV/2005/104 Rej. ZLZ - zmiana pod-
miotu i nazwy zlz, uchw. nr 1566,

- Gabinet Weterynaryjny Katarzyna Palmowska, 
51-007 Wroc³aw, ul. Ślazowa 2, nr ewidencji 
16/01/240/VI/2014/658 Rej. ZLZ - zmiana na-
zwy podmiotu i zlz, zmiana nazwiska kierownika, 
uchw. nr 1567,

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

- Gabinet Weterynaryjny HippoVet+ dr Krzysz-
tof Marycz, kier. lek. wet. Paulina Woźniak, 
55-114 Malin, ul. Jesionowa 11, nr ewidencji 
16/01/1568/VII/2020/805 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 30.01.2020 r., uchw. Nr 1568,

- Gabinet Weterynaryjny Krzysztof ¯ó³kiewski, 58-
100 Świdnica, ul. £ukasiñskiego 14a, nr ewiden-
cji 16/01/1569/VII/2020/806 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 1.02.2020 r., uchw. Nr 1569,

- Gabinet Weterynaryjny Centaur Grzegorz Nowac-
ki, 59-330 Ścinawa, ul. Batorego 22, nr ewiden-
cji 16/01/1570/VII/2020/807 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 1.02.2020 r., uchw. Nr 1570,

d) przekazano dokumenty do kontroli zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny HippoVet+ dr Krzysz-
tof Marycz, kier. lek. wet. Paulina Woźniak, 
55-114 Malin, ul. Jesionowa 11, nr ewidencji 
16/01/1568/VII/2020/805 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 30.01.2020 r. - kontrolê przeprowadz¹ 

prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak i lek. wet. Robert 
Gruszka,

- Gabinet Weterynaryjny Krzysztof ¯ó³kiewski, 58-
100 Świdnica, ul. £ukasiñskiego 14 a, nr ewiden-
cji 16/01/1569/VII/2020/806 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 1.02.2020 r. - kontrolê przeprowadzi lek. 
wet. Bogus³aw Czerski,

- Gabinet Weterynaryjny Centaur Grzegorz Nowacki, 
59-330 Ścinawa, ul. Batorego 22, nr ewidencji 
16/01/1570/VII/2020/807 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 1.02.2020 r. - kontrolê przeprowadzi nie-
obecny lek. wet. Jerzy Tureniec, o czym zostanie 
poinformowany, 

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

- Gabinet Weterynaryjny „Ma³gorzata” eZoo - Ma³-
gorzata Bachleda-¯arska, kier. lek. wet. Stefan 
Gut, 55-120 Oborniki Śl¹skie, ul. Orkana 1/2, 
nr ewidencji 16/01/670/IV/2005/322 Rej. ZLZ 
- pismo DWLW w sprawie niespe³niania wymo-
gów Rozporz¹dzenia dot. gabinetu weterynaryjne-
go przez wym. zlz, dokumenty zosta³y przekazane 
do Komisji, referowa³ lek. wet. Bogus³aw Czerski 
- dyskusja. W świetle obowi¹zuj¹cego prawa Rada 
nie ma mo¿liwości zakwestionowania warunków 
prowadzenia dzia³alności w ramach gabinetu we-
terynaryjnego.

- Gabinet Weterynaryjny „FILIP-WET” lek. wet. Ja-
cek Filipowski, 59-220 Legnica, ul. T.Kościuszki 
26, nr ewidencji 16/01/402/IV/2005/80 Rej. 
ZLZ - pismo DWLW w sprawie mo¿liwego pro-
wadzenia dzia³alności zlz bez wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez DIL-Wet., pisma Prezesa do 
DWLW z informacj¹, ¿e pod adresem wskazanym 
na tablicy ze zdjêcia (ul. Henryka Brodatego 5 w Le-
gnickim Polu) nie ma zarejestrowanego ¿adnego 
zak³adu leczniczego dla zwierz¹t i do lek. wet. Jacka 
Filipowskiego z wezwaniem do niezw³ocznego usu-
niêcia nieprawid³owości polegaj¹cej na umieszcze-
niu tablicy informuj¹cej o nie istniej¹cym zak³adzie 
leczniczym dla zwierz¹t w miejscu prowadzenia 
dzia³alności gospodarczej (ul. Henryka Brodatego 
5 w Legnickim Polu).

• Podjêto uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru osób 
uprawnionych do wydawania paszportów dla zwie-
rz¹t towarzysz¹cych oraz skreśleñ z ww. rejestru:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Martyna Kozak - Przychodnia Wetery-

naryjna „TRZEBNICKA” s.c. Anna Cis³o -Paku-
luk, Julia Jurkanis, kier. lek. wet. Jurkanis Julia, 
55-100 Trzebnica, ul. Kościuszki 18, nr wpisu 
0796/16/2020, uchw. Nr 1571, 

- lek. wet. Viktoriia Getman - Przychodnia Wetery-
naryjna lek. wet. Mateusz Gola, 54-515 Wroc³aw, 
ul. Skrzetuskiego 76, nr wpisu 0797/16/2020, 
uchw. Nr 1572,

- lek. wet. Mariola Klimiuk - Przychodnia Weteryna-
ryjna s.c., kier. lek. wet. Eliza Ho³dowañska-Kro-
czak, 58-125 Pszenno, ul. Kwiatowa 27, nr wpisu 
0798/16/2020, uchw. Nr 1573,
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- lek. wet. Aleksandrê Buszkiewicz - Klinika Wete-
rynaryjna dr n.wet. Dariusz Niedzielski VETCARE 
GROUP Sp. z o.o. Sp.k., kier. dr n.wet. Niedziel-
ski Dariusz, 51-166 Wroc³aw, ul. Krzywoustego 
105/22, nr wpisu 0799/16/2020, uchw. Nr 
1574,

- lek. wet. Beata Czapliñska - Klinika Weterynaryjna 
dr n. wet. Dariusz Niedzielski VETCARE GROUP 
Sp. z o.o. Sp.k., kier. dr n.wet. Niedzielski Da-
riusz, 51-166 Wroc³aw, ul. Krzywoustego 105/22, 
nr wpisu 0800/16/2020, uchw. Nr 1575,

- lek. wet. £ukasz Ignaszak - Przychodnia Weteryna-
ryjna „EVA-VET” lek. wet. Ewa Opoñ-Tymorek, 
50-541 Wroc³aw, Al. Armii Krajowej 2/3, nr wpisu 
0801/16/2020, uchw. Nr 1576,

- lek. wet. Agnieszka Nowicka - Przychodnia Wetery-
naryjna NEOVET s.c. Hildebrand, Jelonek, Micha-
³ek, kier. dr n.wet. Hildebrand Wojciech, 52-225 
Wroc³aw, ul. Świt 65, nr wpisu 0802/16/2020, 
uchw. Nr 1577,

- lek. wet. lek. wet. Miros³awa Nowacka - Gabinet 
Weterynaryjny „CENTAUR” Grzegorz Nowac-
ki, kier. lek. wet. Miros³awa Nowacka, 59-300 
Lubin, ul. Św. Katarzyny 91, Osiek, nr wpisu 
0803/16/2020, uchw. Nr 1578,

b) zmiana w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Ewa Micha³ek-Salt: by³o Ewa Micha³ek, 

Przychodnia Weterynaryjna NEOVET s.c. Hilde-
brand, Jelonek, Micha³ek, kier. dr n.wet. Wojciech 
Hildebrand, 52-225 Wroc³aw, ul. Świt 65, nr wpisu 
0550/16/2014 - zmiana nazwiska lekarza wetery-
narii, uchw. Nr 1579,

- lek. wet. Krzysztof Tarnowiecki - by³o: Gabinet 
Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Tarnowiecki, 
58-300 Wa³brzych, ul. Poleska 2/2, nr wpisu 
0167/16/2005 - zmiana adresu zlz, uchw. Nr 
1580,

- lek. wet. Aleksandra Berger: by³o Aleksandra Gra-
czyk, Przychodnia Weterynaryjna Milickie Cen-
trum Weterynaryjne Dr n.wet. Tomasz Szczypka, 
56-300 Milicz, ul. Krotoszyñska 10, nr wpisu 
0776/16/2019 - zmiana nazwiska lekarza wete-
rynarii, uchw. Nr 1581,

- lek. wet. Andrzej Krawczyk - by³o: Gabinet Wetery-
naryjny „AGROWET” s.j. M.J.Mróz & E.Kacperski, 
59-900 Zgorzelec, ul. Poluszyñskiego1, nr wpisu 
0313/16/2007 - zmiana nazwy zlz, nr telefonu, 
adresu e-mail, uchw. Nr 1582,

- lek. wet. Iwona Warulik - by³o: Przychodnia Wetery-
naryjna „MED-VET” s.c. Anna i Grzegorz Grygiel, 
kier. lek. wet. Iwona Warulik, 54-152 Wroc³aw, 
ul. Pa³ucka 55, nr wpisu 0168/16/2005 - dodano 
drugi zlz, uchw. Nr 1583,

- lek. wet. Grzegorz Nowacki - by³o: Przychodnia 
Weterynaryjna „CENTAUR” Grzegorz Nowac-
ki, 67-200 G³ogów, ul. Rycerska 23, nr wpisu 
0410/16/2010 -dwa dodane zlz, uchw. Nr 1584,

- lek. wet. Katarzyna Palmowska-Gellert: by³o Kata-
rzyna Palmowska, Gabinet Weterynaryjny Katarzy-
na Palmowska, 51-007 Wroc³aw, ul. Ślazowa2, nr 

wpisu 0545/16/2014 - zmiana nazwiska lekarza 
weterynarii, zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 1585,

- lek. wet. Piotra Sieczko - by³o: Przychodnia We-
terynaryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” 
s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, kier. 
lek. wet. Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. Me-
talowców 29b, nr wpisu 0149/16/2004 - zmiana 
nazwy zlz, uchw. Nr 1586,

- lek. wet. Marta Misiak - by³o: Przychodnia Wetery-
naryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” s.c. 
Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, kier. lek. 
wet. Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. Metalow-
ców 29b, nr wpisu 0655/16/2016 - zmiana nazwy 
zlz, uchw. Nr 1587,

- lek. wet. Anna Mazur - by³o: Przychodnia Wetery-
naryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” s.c. 
Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, kier. lek. 
wet. Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. Metalow-
ców 29b, nr wpisu 0778/16/2019 - zmiana nazwy 
zlz, uchw. Nr 1588,

- lek. wet. Anna Tyrakowska - by³o: Przychodnia We-
terynaryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” 
s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, kier. 
lek. wet. Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. Me-
talowców 29b, nr wpisu 0794/16/2019 - zmiana 
nazwy zlz, uchw. Nr 1589,

- lek. wet. Ma³gorzata Wawrzyñska - by³o: Przychod-
nia Weterynaryjna „EKOVET - Centrum Weteryna-
ryjne” s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Siecz-
ko, kier. lek. wet. Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, 
ul. Metalowców 29b, nr wpisu 0795/16/2019 
- zmiana nazwy zlz, uchw. Nr 1590,

c) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Natalia Biernacka-Staniewicz - Gabinet 

Weterynaryjny Ma³gorzata Zarêba, kier. lek. wet. 
Jerzy Zarêba, 59-900 Zgorzelec, ul. Daszyñskiego 
75, nr wpisu 0419/16/2011, uchw. Nr 1591

- lek. wet. Magdalena Pala - Gabinet Weterynaryjny 
lek. wet. Magdalena Pala, 55-300 Środa Śl¹ska, 
ul. Kolejowa 23, nr wpisu 0043/16/2004, uchw. 
Nr 1592.

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

cz³onkowskiej ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê fi-
nansow¹ (brak dochodu) - obni¿ono do 50% do 
31.12.2020 r., uchw. nr 1593,

- wniosek lek. wet. o ca³kowite zwolnienie z obowi¹z-
ku op³acania sk³adki cz³onkowskiej ze wzglêdu na 
trudn¹ sytuacjê finansow¹ (niski dochód) - zwolnio-
no do 31.07.2020 r., uchw. nr 1594,

- wniosek Wojciecha Hildebranda i Roberta Karcz-
marczyka o przyznanie kwoty 5000 z³ na orga-
nizacjê Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii 
w Narciarstwie Alpejskim - 29.02.2020 r., uchw. 
nr 1595,

- podjêto 2 uchwa³y od nr. 1596 do nr. 1597 w spra-
wie uchylenia uchwa³ z dn. 5.09.2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości nale¿ności z tytu³u zaleg³ych 
sk³adek cz³onkowskich na rzecz Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie wys³anych 
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upomnieñ w celu sporz¹dzenia Tytu³ów Wykonaw-
czych,

- podjêto 3 uchwa³y od nr. 1598 do nr. 1600 w spra-
wie ustalenia wysokości nale¿ności z tytu³u zaleg³ych 
sk³adek cz³onkowskich na rzecz Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie wys³anych 
upomnieñ w celu sporz¹dzenia Tytu³ów Wykonaw-
czych,

- podjêto 3 uchwa³y od nr. 1601 do nr. 1603 
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), 

- podjêto uchwa³ê nr 1604 w sprawie mo¿liwości 
zapoznania siê z materia³em zgromadzonym w ra-
mach wszczêtego postêpowania zmierzaj¹cego do 
podjêcia uchwa³y o utracie prawa wykonywania 
zawodu przez lekarza weterynarii, który nie uiszcza 
sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok 
(zaleg³ośæ na dzieñ wszczêcia),

- podjêto 7 uchwa³ od nr. 1605 do nr. 1611 w spra-
wie wszczêcia 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).

• Sprawy do Radcy Prawnego
- Pismo lek. wet. w sprawie „zawieszenia cz³onkostwa 

w DIL-Wet. oraz zawieszenia dzia³alności Gabinetu 
Weterynaryjnego w Jordanowie Śl¹skim i projekt 
pisma przygotowany przez mec. Piotra Rodziewicza 
- brak podstaw prawnych, wynikaj¹cych z ustawy, 
upowa¿niaj¹cych DIL-Wet. do zawieszenia cz³onko-
stwa oraz brak podstaw prawnych do uwzglêdnienia 
wniosku o zawieszenie dzia³alności prowadzonego 
gabinetu weterynaryjnego. Rada jednog³ośnie za-
twierdzi³a projekt pisma.

- Procedura postêpowania w przypadku otrzymania 
informacji z Okrêgowej Izby lekarsko-weterynaryj-
nej o wpisie lekarza weterynarii do rejestru cz³on-
ków przy braku uchwa³y w wersji papierowej (czy 
Rada DIL-Wet. mo¿e podj¹æ uchwa³ê o skreśleniu?) 
- pismo w tej sprawie przygotuje mec. Piotr Rodzie-
wicz.

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium.
- Informacja o obchodach 100-lecia I Wszechpol-

skiego Organizacyjnego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 
(zaproszenia, autokar, delegacje) - wyjazd autoka-
rem Uniwersytetu Przyrodniczego. Wcześniej Izba 
dostarczy sztandar do Izby Krajowej. 

- Projekt roboczy nowego Kodeksu Etyki Lekarza 
Weterynarii - przes³any do zaopiniowania cz³onkom 
Rady i Komisji Etyki oraz Rzecznikom i Sêdziom, 
a tak¿e opublikowany na stronie www i fb, (ter-
min przes³ania do KIL-Wet.: 29 lutego) - dyskusja. 
Rada zobowi¹za³a Komisjê Etyki do przedstawienia 
projektu do 15.02.2020 r. i jednocześnie Prezes 
skieruje pismo do KIL-Wet. o wyd³u¿enie okresu 
na sk³adanie uwag.

- Informacja ze spotkania sprawozdawczego Wspól-
noty Mieszkaniowej PELIKAN (24.01.2020 r.) - re-
ferowa³ Prezes.

• Przygotowania do Zjazdu Lekarzy Weterynarii DIL-
-Wet. w 2020 roku (19 kwietnia).
- sprawozdania z pracy Komisji oraz Organów DIL-

-Wet. - brakuje sprawozdañ: Komisji Prywatnej 
Praktyki (R.Gruszka), Komisji Prawno-Regulami-
nowej (B.Czerski), Komisji ds. Szkoleñ i Nauki 
Zawodu (A.Noszczyk-Nowak), Komisji ds. Wspó³-
pracy Zewnêtrznej (J.Kirstein) i Komisji Integracji 
(D.Jackowski), Komisji M³odych Lekarzy Wetery-
narii (A.Noszczyk-Nowak); z Organów: Komisji Re-
wizyjnej; ponadto: FPK, Ko³o Seniorów, Fundacja 
- termin do 31.01.2020 r. 

• Sprawy ró¿ne
- Informacja o przed³u¿eniu wspó³pracy z firm¹ PRO-

TEGO Rafa³ Guzik w zakresie pe³nienia funkcji In-
spektora Ochrony Danych Osobowych.

- Zg³oszenie (ponowne) dotycz¹ce szkoleñ „Ratow-
nika weterynaryjnego” i pismo Prezesa KRL-W do 
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - dys-
kusja. Przekazane do Komisji Etyki w celu zweryfi-
kowania/rozpoznania nazwisk wyk³adowców.

- Informacja o karetce DIOZ z Jeleniej Góry, któ-
rej w³aściciel odbiera rolnikom psy i zwierzêta 
gospodarskie i umieszcza w bli¿ej nieokreślonych 
miejscach - dyskusja. Rada postanowi³a, ¿e mec. 
Piotr Rodziewicz przygotuje wytyczne dla lekarzy 
weterynarii, do których zg³aszaj¹ si¹ ludzie szukaj¹cy 
pomocy co zrobiæ w przypadku, gdy Dolnośl¹ski 
Inspektorat Ochrony Zwierz¹t odbierze im zwierzê.

- Informacja o drukach paszportów b³êdnie wy-
drukowanych oraz wydanych przez Krajow¹ Izbê 
Lekarsko-Weterynaryjn¹ do sprzeda¿y lekarzom 
weterynarii; skierowano do 7 lekarzy weterynarii 
pisma wzywaj¹ce do niezw³ocznego zwrotu niepra-
wid³owych druków; biuro DIL-Wet. odzyska³o 185 
z 200 sprzedanych paszportów.

- Modyfikacja elektronicznej bazy WetSystems w czê-
ści dotycz¹cej zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
(wprowadzenie nowych pól obowi¹zkowych).

- Kolejne skargi Powiatowego Lekarza Weteryna-
rii w Miliczu na lek. wet. w zakresie wykonywania 
czynności bez wyznaczenia PIW (badanie miêsa 
i wydawanie zaświadczeñ niezgodnych z obowi¹-
zuj¹cym wzorem) - wydaje Zaświadczenie o badaniu 
robaczycy u świñ i dzików - mec. Piotr Rodziewicz 
przygotuje pismo do prokuratury, PLW i DWLW.

- Prośba Prezesa KRL-W o rozpowszechnienie pisma 
G³ównego Lekarza Weterynarii w sprawie informo-
wania klientów o dostêpności leków.

- Pismo lekarza weterynarii o mo¿liwym powtórzeniu 
numeru mikroczipu - pismo wyjaśniaj¹ce do w³aści-
cielki przygotowa³ Prezes.

- Informacja o chêtnych na szkolenie BHP dla lekarzy 
weterynarii (9 osób) - Rada zdecydowa³a powtórzyæ 
informacjê.

- Informacja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej DIL-Wet. lek. wet. Piotra Waleñskiego o rezy-
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gnacji lek. wet. Urszuli Dul z funkcji Z-cy Rzecznika.
- Informacja lek. wet. Dariusz Jackowskiego o orga-

nizowanym w dniu 31.01.2020 r. XI Dolnośl¹skim 
Karnawa³owym Balu Lekarzy Weterynarii.

• Wolne wnioski.
- Prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak przypomnia³a, 

¿e na posiedzenie Rady, które odby³o siê w dniu 
18.12.2019 r. wp³yn¹³ wniosek o nadanie prawa 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii od osoby, 
która przez 8 lat po ukoñczeniu studiów nie pra-
cowa³a w zawodzie - dyskusja. Postanowiono, ¿e 
wnioskuj¹ca ma oświadczyæ w jakim zakresie chce 
wykonywaæ zawód, wtedy Rada określi wymagany 
zakres i okres przeszkolenia - za jednog³ośnie. Pi-
smo do wnioskodawczyni przygotuje prof. Agniesz-
ka Noszczyk-Nowak.

• Szczegó³owy zapis przebiegu posiedzenia Rady znaj-
duje siê na nośniku cyfrowym, dostêpnym do ods³u-
chania w biurze Izby. 

Teresa Rogowska

Informacje
Inspekcji

Weterynaryjnej

ASF NA DOLNYM ŚL¥SKU
Kiedy sześæ lat temu zidentyfikowano pierwszy przy-

padek afrykañskiego pomoru świñ na terenie wschod-
niej Polski, z pewności¹ niewielu przewidywa³o, ¿e wal-
ka z t¹ chorob¹ bêdzie tak trudna, d³uga i kosztowna. 
Doświadczenia zdobyte przed laty, w trakcie zwalczania 
klasycznego pomoru świñ, z uwagi na odmiennośæ obu 
chorób, okaza³y siê nieprzydatne w walce z obecn¹ 
enzooti¹, a ka¿dy nastêpny rok zmagañ z ASF umac-
nia³ przekonanie, ¿e bez zastosowania ogólnokrajowej 
strategii trudno spodziewaæ siê satysfakcjonuj¹cych 
rezultatów. Owa strategia sprowadza siê w istocie do 
trzech g³ównych dzia³añ: poszukiwania zw³ok pad³ych 
dzików, w szczególności w obszarach du¿ego ryzyka 
(strefy: niebieska, czerwona, ¿ó³ta), zminimalizowanie 
mo¿liwości przedostania siê wirusa do gospodarstw 
utrzymuj¹cych świnie, co określa siê terminem bio-
asekuracja oraz radykalne zmniejszenie populacji dzi-
ków na terenie ca³ego kraju przez ich permanentny 
odstrza³, a¿ do uzyskania rekomendowanego przez 

Komisjê Europejsk¹ wskaźnika 0,1 dzika na 1 km2, 
przy czym wszystkie te dzia³ania musz¹ byæ prowadzo-
ne jednocześnie i bardzo rzetelnie. Po kilku minionych 
latach zwalczania ASF uda³o siê jedynie zminimalizo-
waæ tempo przemieszczania tej choroby w kierunku 
zachodnim, a nadzieje, ¿e linia Wis³y bêdzie dla niej 
naturaln¹ i skuteczn¹ przeszkod¹ okaza³y siê z³udne. 
Maj¹c na wzglêdzie dotychczas umiarkowan¹ dyna-
mikê szerzenie siê enzootii mo¿na by³o przypuszczaæ, 
¿e pierwsze przypadki ASF w zachodniej czêści Pol-
ski pojawiæ siê mog¹ nie wcześniej jak za kilka lat. 
Niespodziewana introdukcja wirusa, na teren powiatu 
wschowskiego w woj. lubuskim, zaledwie kilkanaście 
kilometrów od granicy Dolnego Śl¹ska, któr¹ potwier-
dzono w dniu 15 listopada 2019r., radykalnie zmieni³a 
dotychczasowe prognozy odnośnie rozwoju choroby, 
a zarazem wymusi³a szereg dzia³añ operacyjnych, które 
nale¿a³o natychmiast podj¹æ. Sta³o siê te¿ oczywiste, 
¿e pojawienie siê przypadków zaka¿onych dzików na 
terenie naszego województwa, to tylko kwestia czasu. 
I rzeczywiście, w dniu 23 listopada 2019r., w wyniku 
przeszukiwañ terenu w gminie Kotla, w powiecie g³o-
gowskim, potwierdzono pierwszy przypadek ASF u dzi-
ka, a w dniu 3 grudnia ubr. zidentyfikowano kolejny 
przypadek, zlokalizowany w odleg³ości kilkuset metrów 
od pierwszego. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w G³ogowie, w drodze 
stosownego rozporz¹dzenia, wyznaczy³ w promieniu 
5 km od miejsca zdarzenia obszar ska¿ony, w którym 
zawar³ przewidziane przepisami zakazy i nakazy. Ten 
nag³y i niespodziewany przypadek, którego okolicz-
ności i przyczyny do tej pory nie zosta³y ustalone, 
potraktowano jako tzw. hot spot - czyli odosobniony 
przypadek ASF u dzika, bez mo¿liwości jego powi¹-
zania geograficznego z innymi przypadkami, np. wy-
st¹pienie ASF u dzika w obszarze ochronnym lub na 
terytorium nie objêtym regionalizacj¹. Jednocześnie 
podjêto natychmiastow¹ decyzjê o budowie ogrodze-
nia biegn¹cego wzd³u¿ naturalnych granic obszaru 
ska¿onego (drogi, cieki wodne, przejazdy kolejowe, 
zabudowania) wydzielaj¹c go, w sposób fizyczny, od 
pozosta³ej czêści terenu, znajduj¹cego siê na granicz-
nym obszarze województw lubuskiego i dolnośl¹skie-
go. Specyfika dzia³añ w hot spocie polega mi.in. na 
zaniechaniu polowañ przez okres co najmniej trzech 
miesiêcy (tzw. okres ciszy) oraz dokonywaniu czêstych 
(przynajmniej w cyklach dwutygodniowych) przeszu-
kiwañ terenu w celu pozyskania tusz pad³ych dzików, 
które poddaje siê badaniom diagnostycznym. Wspo-
mniany okres ciszy zabezpiecza przed nadmiernym 
rozproszeniem zwierz¹t i próbami forsowania przez 
nie ogrodzenia, a tak¿e daje czas na „dzia³anie” wirusa, 
który w tym czasie zbiera śmiertelne ¿niwo, zaka¿aj¹c 
wiêkszośæ osobników przebywaj¹cych w tym zamkniê-
tym obszarze. Docelowo zak³ada siê przeprowadzenie 
ca³kowitego odstrza³u pozosta³ych przy ¿yciu osobni-
ków, aby zlikwidowaæ populacjê zwierz¹t wra¿liwych 
na zaka¿enie i w dalszej perspektywie wyeliminowaæ 
wirusa ze środowiska. Strategia ta jest obecnie realizo-
wana na terenie obszaru ska¿onego, w gminie Kotla. 
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Niezale¿nie od dzia³añ administracyjnych podjêtych 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w G³ogowie, 
Komisja Europejska, realizuj¹c posiadane uprawnie-
nia, na podstawie analizy ryzyka oraz w trybie Decyzji 
wykonawczej Nr 2014/709/UE w sprawie środków 
kontroli w zakresie zdrowia zwierz¹t w odniesieniu do 
afrykañskiego pomoru świñ w niektórych pañstwach 
cz³onkowskich, wyznaczy³a na terenie województwa 
dolnośl¹skiego obszar objêty ograniczeniami (tzw. stre-
fa czerwona - na terenie czêści powiatów g³ogowskiego 
i polkowickiego) oraz obszar ochronny (tzw. strefa ¿ó³ta 
- na ternie czêści powiatów: polkowickiego, górow-
skiego, boles³awieckiego i zgorzeleckiego), w których 
obowi¹zuj¹ specyficzne wymagania m.in. w odniesie-
niu do obrotu świñ, warunków uboju czy zasad postê-
powania z tuszami dzików po odstrzale. Ka¿dy dzik 
pozyskany w tzw. kolorowych strefach obligatoryjnie 
poddawany jest badaniu w kierunku ASF w urzêdowym 
laboratorium, a do czasu uzyskania wyniku badania 
musi byæ przetrzymywany w przeznaczonych do tego 
celu kontenerach ch³odniczych, usytuowanych w wy-
znaczonych miejscach. Z uwagi na niespodziewane 
i nag³e pojawienie siê ASF na terenie zachodniej Polski 
praktycznie ¿aden powiat w tej czêści kraju, na któ-
rym wyznaczono wspomniane strefy, nie dysponowa³ 
ani lokalizacj¹, ani odpowiedni¹ liczb¹ kontenerów do 
przetrzymywania tusz upolowanych dzików. Szybka 
jednak reakcja i operatywne dzia³anie w³aściwych miej-
scowo powiatowych lekarzy weterynarii, a tak¿e zaan-
ga¿owanie myśliwych i leśników w zakresie ustalenia 
lokalizacji dla kontenerów spowodowa³y, ¿e na terenie 
naszego województwa odstrza³y mo¿na by³o wznowiæ 
w kilka tygodni po wyznaczeniu stref. W efekcie tych 
dzia³añ na terenie woj. dolnośl¹skiego uruchomiono 
10 kontenerów do czasowego przetrzymywania tusz 
upolowanych dzików, zapewniaj¹c tym samym mo¿-
liwośæ realizacji odstrza³ów bez ¿adnych ograniczeñ.

Dodatkowo, wkrótce po ustanowieniu „kolorowych 
stref”, wyznaczono tzw. obszar WAMTA, przewiduj¹cy 
w promieniu 100 km od granicy ww. stref, odstrza³ 
dzików objêty refundacj¹ z bud¿etu pañstwa w kwocie 
650z³ za samice i przelatki oraz 300z³ za pozosta³e 
dziki. 

W bie¿¹cym roku, na podstawie nowej wersji rozpo-
rz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wprowadzenia na 2020r. na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej „Programu maj¹cego na celu wczesne 
wykrycie zaka¿eñ wirusem wywo³uj¹cym afrykañski 
pomór świñ i poszerzenie wiedzy na temat tej choro-
by”, w miejsce strefy WAMTA, na obszarze wolnym 
na terytorium ca³ego kraju, wprowadzono finansowa-
nie pozyskiwania samic przelatek i starszych samic 
kwocie 650z³.

W kontekście najnowszych przepisów prawa, warto 
wspomnieæ o tzw. specustawie, czyli o ustawie z dnia 
20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwalczania chorób zakaźnych zwierz¹t, która wesz³a 
w ¿ycie pod koniec stycznia br. W tej regulacji zawar-
to szereg przepisów u³atwiaj¹cych zw³aszcza odstrza³ 
dzików, w tym tak¿e mo¿liwośæ wykonywania go - na 

wniosek wojewody - przez tzw. doraźne zgrupowania 
zadaniowe. Ponadto do zadañ dzier¿awców i zarz¹d-
ców obwodów ³owieckich wprowadzono obowi¹zek 
podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu zwalczanie 
i zapobieganie rozprzestrzeniania siê chorób zakaźnych 
zwierz¹t ³ownych. Wprowadzono tak¿e mo¿liwośæ wy-
korzystania podczas odstrza³u sanitarnego broni palnej 
wyposa¿onej w t³umik huku, wydania przez powiato-
wego lekarza weterynarii lub wojewodê nakazu za-
rz¹dcom dróg publicznych zamykania znajduj¹cych 
siê w pasach drogowych przejśæ lub przepustów dla 
zwierz¹t poprzez wykonywanie przeszkód technicznych 
lub budowy ogrodzeñ albo zabezpieczeñ technicznych 
oraz przewidziano mo¿liwośæ zastosowania kar za ce-
lowe utrudnianie lub uniemo¿liwianie wykonywania 
polowañ. Nowe regulacje prawne maj¹ na celu zin-
tensyfikowanie redukcji populacji dzików, które s¹ 
rezerwuarem wirusa ASF w naturalnym środowisku, 
a tak¿e ograniczenie ich migracji. 

Dolny Śl¹sk jako region o najni¿szym w kraju po-
g³owiu świñ (ok. 200 tys. sztuk), jest zarazem jednym 
z liderów wśród województw o najwy¿szej populacji 
dzików. W bie¿¹cym sezonie ³owieckim (kwiecieñ 2019 
- marzec 2020) dzier¿awcy i zarz¹dcy obwodów ³o-
wieckich określili plan pozyskania dzików na 24,5 tys. 
sztuk, gdy tymczasem do po³owy lutego br. odstrzelono 
ju¿ ok 45 tys. sztuk. Zestawienie tych liczb świadczy 
o du¿ym niedoszacowaniu faktycznej liczby dzików, 
a tak¿e o g³êbokiej dysproporcji rzeczywistego zagêsz-
czenia ich populacji wobec rekomendacji Komisji Euro-
pejskiej, wyra¿onej wskaźnikiem 0,1 dzika na 1 km2. 

Maj¹c tê świadomośæ zdecydowano o zarz¹dze-
niu dodatkowej redukcji populacji dzików w drodze 
odstrza³u sanitarnego. Na wniosek Dolnośl¹skiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Wojewoda Dol-
nośl¹ski rozporz¹dzeniem z dnia 13 lutego 2020 r. 
nakaza³ odstrza³ 4500 szt. dzików, który ma zostaæ 
zrealizowany do koñca kwietnia. Nakazem tym objêto 
12 powiatów po³o¿onych na pó³noc od linii drogi A 4 
i DK 8 oraz - dodatkowo - powiaty boles³awiecki i zgo-
rzelecki. Wskazaniem do wytypowania ww. obszarów 
by³o przede wszystkim ryzyko rozwleczenia choroby 
z uwagi na usytuowanie ich w pobli¿u stref czerwonej 
i ¿ó³tej, koncentracja hodowli trzody chlewnej w tym 
rejonie, a tak¿e linia ww. dróg, które z uwagi na po-
siadanie na ca³ym przebiegu ogrodzenia i zamkniêcie 
wszystkich przejśæ oraz przepustów dla zwierz¹t, s¹ 
dodatkow¹ barier¹ ograniczaj¹c¹ migracjê dzików 
w kierunku po³udniowym. 

Wszystkie opisane powy¿ej dzia³ania zmierzaj¹ce 
do realizacji jednego z elementów wspomnianej na 
wstêpie strategii, czyli ograniczenia populacji dzików, 
s¹ te¿ dodatkowym, bardzo absorbuj¹cym zadaniem 
dla Inspekcji Weterynaryjnej. Do szerokiego katalo-
gu zwi¹zanych z nim obowi¹zków nale¿y zaliczyæ, 
w szczególności: zakup lub wynajem kontenerów do 
przetrzymywania tusz dzików upolowanych w kolo-
rowych strefach, finansowanie odstrza³u dzików za-
równo w ramach planów ³owieckich jak i odstrza³u 
sanitarnego, w tym tak¿e kontrola identyfikacji dzików 
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oraz prowadzonej dokumentacji, szkolenie myśliwych 
i kontrola przestrzegania przez nich zasad bioaseku-
racji podczas polowañ i przetrzymywania tusz dzików, 
do czasu uzyskania wyniku badania w kierunku ASF, 
zapewnienie pobrania prób i wysy³kê ich do laborato-
riów urzêdowych, zapewnienie i finansowanie utylizacji 
tusz dzików pozyskanych w tzw. kolorowych sterach 
w przypadku, gdy nie zostan¹ one zagospodarowane 
prze myśliwych. 

To oczywiście nie wszystkie dzia³ania podejmowane 
przez urzêdowych lekarzy weterynarii w celu przeciw-
dzia³ania wystêpowaniu ASF. Kolejnym elementem 
strategii dzia³añ w tym zakresie jest aktywne przeszuki-
wanie terenu w celu zbierania i usuwania zw³ok pad³ych 
dzików, w których Inspekcja Weterynaryjna odgrywa 
bardzo istotn¹ rolê. Oprócz ustawowych uprawnieñ 
do nakazywania wykonania takich dzia³añ, urzêdowi 
lekarze weterynarii zapewniaj¹ w trakcie ich trwania: 
szkolenie osób dokonuj¹cych przeszukiwañ, pobieranie 
prób do badañ laboratoryjnych, a tak¿e organizowa-
nie i finansowanie unieszkodliwiania zw³ok pad³ych 
dzików. Ponadto, na mocy znowelizowanych przepi-
sów „Programu maj¹cego na celu wczesne wykrycie 
zaka¿eñ wirusem wywo³uj¹cym afrykañski pomór świñ 
i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby”, powiatowi 
lekarze weterynarii s¹ uprawnieni do dofinansowania 
akcji poszukiwania pad³ych dzików zakresie zapewnie-
nia: sprzêtu i materia³ów do w³aściwej bioasekuracji, 
sprzêtu i materia³ów do pobierania próbek do badañ 
oraz zwrotu kosztów dojazdu na miejsca poszukiwañ, 
posi³ków, napojów oraz środków ochrony przeciw 
owadom.

Akcje poszukiwania pad³ych dzików odgrywaj¹ bar-
dzo wa¿n¹ rolê w ograniczeniu rozprzestrzeniania siê 
ASF i s¹ rekomendowane przez ekspertów z Komisji 
Europejskiej, jako obligatoryjne dzia³ania wspomagaj¹-
ce. Wychodz¹c naprzeciw tym zaleceniom, w styczniu 
br., na terenie woj. dolnośl¹skiego dokonano przeszu-
kiwañ we wszystkich obwodach ³owieckich po³o¿onych 
w strefach czerwonej i ¿ó³tej. Aby zobrazowaæ zasiêg 
tej akcji podam, ¿e w jej wyniku przeszukano 79 ob-
wodów ³owieckich (niektóre kilkakrotnie), o ³¹cznej 
powierzchni 135381ha, a udzia³ w przeszukiwaniach 
wziê³o 1629 myśliwych. W wyniku dzia³añ operacyj-
nych odnaleziono tylko 5 szt. pad³ych dzików (w dwóch 
przypadkach by³y to szcz¹tki), a z próbek pobranych do 
badañ laboratoryjnych nie wyizolowano wirusa ASF. 
To zaskakuj¹co optymistyczny rezultat, zwa¿ywszy na 
masowe zaka¿enia dzików na terenie s¹siednich wo-
jewództw: lubuskiego i czêści woj. wielkopolskiego. 
Zgodnie z przyjêt¹ strategi¹ akcje przeszukiwañ nadal 
bêd¹ kontynuowane w rejonach, wyznaczonych na 
podstawie analizy ryzyka. 

Trzecim elementem, wspomnianej na wstêpie, stra-
tegii przeciwdzia³ania szerzenia siê ASF jest szeroko 
pojêta bioasekuracja, skierowana przede wszystkim do 
gospodarstw utrzymuj¹cych świnie. To w³aśnie one 
s¹ celem wszystkich podejmowanych dzia³añ i dlate-
go ca³a batalia walki z t¹ chorob¹ jest ukierunkowana 
na ochronê gospodarstw przed wnikniêciem wirusa 

ASF ze środowiska. Temu te¿ s³u¿¹ kontrole wszyst-
kich gospodarstw utrzymuj¹cych świnie w kontekście 
przestrzegania przepisów dotycz¹cych bioasekuracji. 
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na terenie naszego województwa 
skontrolowano - przynajmniej raz - wszystkie gospodar-
stwa. By³o to du¿e wyzwanie dla Inspekcji Weterynaryj-
nej, zw³aszcza ¿e dane zawarte w systemie Identyfikacji 
i Rejestracji Zwierz¹t, prowadzonym przez Agencjê 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zdecydo-
wanie odbiegaj¹ od stwierdzanego podczas kontroli 
stanu faktycznego, co znacznie utrudnia³o organizacjê 
urzêdowych kontroli i wyd³u¿a³o czas ich realizacji. 
Wprawdzie na terenie naszego województwa jest rela-
tywnie ma³o świñ, to jednak w wiêkszości utrzymywane 
s¹ one w ma³ych gospodarstwach, których faktyczna 
liczba jest zmienna, z uwagi na sezonowy charakter 
chowu. Wielkoprzemys³owych ferm świñ na terenie 
Dolnego Śl¹ska jest zaledwie dziesiêæ. 

W skutecznej walce z ASF niezwykle wa¿na jest 
praktyczna wiedza i świadomośæ hodowców, myśli-
wych oraz wszystkich, którzy w ró¿nym zakresie bior¹ 
udzia³ lub maj¹ kontakt z hodowl¹ świñ, odnośnie skali 
zagro¿enia i roli stosowania wymaganych środków 
bezpieczeñstwa i zasad prewencji. Temu s³u¿¹ liczne 
szkolenia prowadzone przez urzêdowych lekarzy we-
terynarii, skierowane do tych grup spo³ecznych, akcje 
informacyjne prowadzone za pośrednictwem środków 
komunikacji zbiorowej (telewizja, radio, portale interne-
towe, lokalna prasa, w tym periodyki bran¿owe), kol-
porta¿ ulotek zawieraj¹cych skondensowan¹, niezbêd-
n¹ wiedzê, podan¹ w sposób prosty i komunikatywny.

Katalog dzia³añ wykonywanych w celu wczesnego 
wykrywania i zminimalizowania ryzyka wyst¹pienia 
ASF uzupe³nia monitoring, zarówno czynny jak i bierny. 
W ramach tych dzia³añ w ubieg³ym roku pobrano do 
badañ laboratoryjnych ponad 1000 próbek zarówno od 
świñ jak i przede wszystkim od dzików pad³ych, w tym 
zabitych w wyniku zdarzeñ komunikacyjnych; w ¿adnej 
z pobranych prób nie wyizolowano wirusa ASF.

Formu³owanie dziś wniosków, a zw³aszcza prognoz 
na przysz³ośæ, w kontekście sytuacji zwi¹zanej z ASF 
na terenie naszego województwa, jest bardzo trudne 
i obarczone ryzykiem. Na pewno korzystny jest fakt 
niestwierdzania od 3 miesiêcy nowych przypadków 
u dzików. Mo¿na chyba w tym miejscu wyraziæ prze-
konanie, ¿e bardzo szybkie wygrodzenie terenu ska¿o-
nego by³o w³aściw¹ decyzj¹, a brak nowych przypad-
ków po drugiej stronie tego ogrodzenia dowodzi jego 
skuteczności. Trzeba równie¿ zauwa¿yæ tendencjê do 
przesuwania fali zaka¿eñ dzików w kierunku pó³nocno- 
zachodnim, od granic naszego województwa. Bior¹c 
jednak pod uwagê, ¿e mamy do czynienia - przynaj-
mniej na razie - z ASF w środowisku naturalnym oraz 
ryzyko nieprzewidywalnych zachowañ ludzi, jako g³ów-
nych wektorów szerzenia siê tej choroby, nie mo¿na 
jeszcze mówiæ o wyraźnej stabilizacji, czy te¿ malej¹cym 
ryzyku. Maj¹c tak¿e na wzglêdzie sprzyjaj¹ce warunki 
do bytowania dzików na Dolnym Śl¹sku i bardzo du¿¹ 
ich populacjê trzeba raczej pogodziæ siê ze świadomo-
ści¹, ¿e walka z ASF bêdzie d³uga i ¿mudna. 
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Koñcz¹c tê krótk¹ refleksjê chcia³bym siê te¿ odnieśæ 
do dzia³añ podejmowanych przez Inspekcjê Weteryna-
ryjn¹ oraz wyznaczonych urzêdowych lekarzy wetery-
narii w zwalczaniu tej choroby. Prawdziw¹ weryfikacj¹ 
profesjonalizmu i sprawności dzia³ania zawsze s¹ sytu-
acje nag³e, kryzysowe. Doświadczenie ostatnich trzech 
miesiêcy utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e egzamin 
zdaliśmy dobrze. Szybkie dzia³ania, sprawna komu-
nikacja, umiejêtna i skuteczna wspó³praca ze środo-
wiskiem myśliwych i leśników, zakoñczenie kontroli 
gospodarstw w zakresie przestrzegania bioasekuracji, 
zaanga¿owanie w rozpowszechnienie wiedzy dotycz¹-
cej ASF - to fakty, które trzeba wyeksponowaæ, zw³asz-
cza w sytuacji permanentnych niedoborów kadrowych.

Wroc³aw, 29 lutego 2020r.
Zdzis³aw Król

Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

G³ówny Inspektorat Weterynarii 
informuje o zasadach przemieszcza-
nia zwierz¹t domowych w okresie 
przejściowym, bêd¹cy nastêpstwem 
opuszczenia przez Wielk¹ Brytaniê 

Unii Europejskiej

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
ZASTÊPCA

G£ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
Miros³aw Welz

Warszawa, dnia stycznia 2020r.
wg rozdzielnika
Nasz znak: GIWbip-604-17/2019(3)
W nawi¹zaniu do pisma GIWbip-604-17/2019(2) 

z dnia 28 marca 2019r., oraz w zwi¹zku z ustaleniami 
podjêtymi pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹, a Zjednoczo-
nym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej, 
Wielka Brytania opuszcza Uniê Europejsk¹ w dniu 31 
stycznia 2020r., na podstawie Umowy Wyjścia.

Powy¿sze oznacza, ¿e od dnia 1 lutego 2020 roku 
do dnia 31 grudnia 2020 roku w odniesieniu do 
BREXITu bêdzie obowi¹zywa³ tzw. „okres przejścio-
wy”.

W okresie przejściowym wszystkie zasady dotycz¹ce 
przemieszczania psów, kotów i fretek z/do Wielkiej 
Brytanii pozostaj¹ w niezmienionej formie:

• Zwierzêta musz¹ byæ prawid³owo oznakowane;
• Zwierzêta musza posiadaæ wa¿ne szczepienie prze-

ciwko wściekliźnie;

• Zwierzêta musz¹ posiadaæ paszport UE;
• Psy przemieszczane do Wielkiej Brytanii musz¹ 

zostaæ poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom 
Echinococcus multilocularis (wiêcej na temat do-
datkowych wymogów mo¿na przeczytaæ na stronie 
GIW).

Dodatkowo informujê, ¿e wszelkie zasady dotycz¹-
ce przemieszczania psów, kotów i fretek znajduj¹ siê 
na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/
food/animals/pet-movement en oraz w odniesieniu 
do „BREXIT (okres przejściowy) na stronie G³ównego 
Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/
nadzor-weterynarviny/brexit.

Wa¿ne informacje dotycz¹ce BREXITu s¹ publiko-
wane pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-
-eksport-import/brexit-wazne-informacie oraz na stro-
nie www.brexit.gov.pl.

Szczegó³owe informacje w odniesieniu do prze-
mieszczania zwierz¹t s¹ równie¿ dostêpne na stronie 
internetowej w³aściwej w³adzy weterynaryjnej Wielkiej 
Brytanii pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/
pet-travel-to-europe-after-brexit#pet-travel-during-
the-transition-period.
Rozdzielnik:
1. Ambasada RP w Londynie;
2. Departament Konsularny - Ministerstwo Sprawa 

 Zagranicznych;
3. Departament Bezpieczeñstwa ¯ywności i Weterynarii 

- MRiRW;
4. Departament Ce³ - Ministerstwo Finansów;
5. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii - wszyscy
6. Graniczni Lekarze Weterynarii - wszyscy
7. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
8. Zwi¹zek Kynologiczny w Polsce

Informacje
Krajowej Izby

Lekarsko-
Weterynaryjnej

NOTATKA 
dot. zagadnieñ niepokoj¹cych środowisko 

weterynaryjne, przedyskutowanych 
na spotkaniu 24 listopada 2019 r. w £odzi 

Dnia 24 listopada 2019 r. w £odzi odby³o siê spo-
tkanie Urzêdowych Lekarzy Weterynarii. W spotka-
niu uczestniczyli równie¿ cz³onkowie samorz¹dów 
weterynaryjnych, w tym Prezes Krajowej Rady Le-
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karsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacek £ukaszewicz 
i przedstawiciele Okrêgowych Izb Lekarsko-Weteryna-
ryjnych. Na spotkanie zaproszono tak¿e przedstawicieli 
Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników 
Inspekcji Weterynaryjnej, a tak¿e przedstawicieli Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki 
Medicus Veterinarius. 

Omawialiśmy pal¹ce i niepokoj¹ce nasze środowisko 
zagadnienia, a przede wszystkim og³oszony projekt 
ustawy o etatyzacji Urzêdowych Lekarzy Weterynarii 
(ULW) i zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnie-
nia nadzoru nad ubojem zwierz¹t rzeźnych oraz bez-
pieczeñstwem produktów pochodzenia zwierzêcego. 
Z niepokojem odbieramy niektóre dzia³ania jako pseu-
doreformê. 

Za swój obowi¹zek i niezbywalne prawo uwa¿amy 
wyra¿enie o tych sprawach opinii: 

1. Problem bezpieczeñstwa zdrowotnego 
konsumentów i sprawa dobrostanu zwierz¹t 
rzeźnych

 Zapisy niektórych projektów ustaw dot. wzmoc-
nienia nadzoru nad ubojem zwierz¹t rzeźnych oraz 
bezpieczeñstwem produktów pochodzenia zwierzê-
cego - wed³ug opinii ULW z ca³ej Polski - spowoduj¹ 
pogorszenie dobrostanu zwierz¹t rzeźnych, a tak¿e 
nadzoru nad produkcj¹ miêsa i produktów pochodzenia 
zwierzêcego, wprowadzanego na rynek Polski i zagra-
niczny. Jednocześnie odbije siê to na konsumencie jako 
ostatecznym odbiorcy. 

Obecnie w sposób wystarczaj¹cy i na bie¿¹co do-
stosowujemy przepisy i wymogi badañ do wymogów 
prawa unijnego i praw krajów trzecich. Projektodawca 
chce zast¹piæ dobrze funkcjonuj¹cy sposób badania 
zwierz¹t i nadzoru nad dalsz¹ produkcj¹, ogranicza-
j¹c liczbê Lekarzy Urzêdowych i zastêpuj¹c ich s³abo 
przygotowanym personelem pomocniczym. Winniśmy 
podnosiæ standardy, a nie je obni¿aæ. 

Wiele zak³adów eksportuje ¿ywnośæ na rynek ame-
rykañski, podlegaj¹ one ustawodawstwu amerykañskie-
mu, gdzie badanie przed- i poubojowe wykonuje lekarz 
weterynarii, a nie personel pomocniczy. 

2. Niedoinformowanie środowiska weterynaryjne-
go na temat wchodz¹cego w ¿ycie z dniem 14 
grudnia 2019 r. Rozporz¹dzenia UE 2017/625

Realnym ryzykiem funkcjonowania pracy podmio-
tów podlegaj¹cych temu przepisowi prawnemu mo¿e 
byæ za³amanie (nawet kilkudniowe) funkcjonowania 
nadzoru nad produkcj¹ spo¿ywcz¹. 

3. Niepokoj¹ca sytuacja rynku pracy weteryna-
ryjnej 

W tej dziedzinie zauwa¿amy brak zrozumienia 
i wsparcia ze strony w³adz resortowych. Od kilkunastu 
lat (w zasadzie od 2004) stawki lekarzy weterynarii nie 
by³y w ¿aden sposób waloryzowane. 

Oto fakty: 
Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, wykszta³ceni 

lekarze, za swoj¹ trudn¹ pracê (nadzór nad dobrosta-
nem, bioasekuracj¹ czy produkcj¹ zwierz¹t) dostaj¹ 

¿enuj¹ce pensje, co przy rosn¹cej inflacji jest szcze-
gólnie dotkliwe. Ta sytuacja skutkuje wakatami w Po-
wiatowych Inspektoratach Weterynarii, trudnościami 
personalnymi w dzia³aniach zwalczania wirusa ASF 
i w rezultacie zniszczeniem tak wielu gospodarstw. 
W efekcie mamy w Polsce powszechne zagro¿enie 
wirusem ASF i realn¹ wizjê, ¿e bêdziemy kupowaæ 
¿ywnośæ z Niemiec, Danii czy innych krajów. 

Stwierdzamy, ¿e nikt nie próbuje podnieśæ stawek 
za tzw. inne czynności urzêdowe wykonywane przez 
lekarzy weterynarii wolnej praktyki w terenie, tj. moni-
toring gruźlicy byd³a, monitoring choroby Aujeszkyego, 
ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa ASF etc. Nadal 
w cenniku czynności urzêdowych s¹ tak zadziwiaj¹ce 
pozycje, jak 1 grosz za badanie zaj¹ca! Nikt tego przez 
tyle lat nie analizuje i nie weryfikuje. 

Minister Rolnictwa wraz z G³ównym Lekarzem We-
terynarii niekiedy zarzucaj¹ nam nierzetelnośæ i nie-
fachowośæ przy wykonaniu zleconych czynności, nie 
licz¹c siê z niedoborami kadrowymi oraz nie bior¹c pod 
uwagê kuriozalnych czêsto rozwi¹zañ systemowych. 
Inspekcja Weterynaryjna, wspomagaj¹c siê lekarzami 
wykonuj¹cymi czynności z art.16 (tzw. ULW), chce 
wykonywaæ swoje zadania w³aściwie i w zgodzie z naj-
nowsz¹ wiedz¹. Nie da siê tego zrobiæ, powierzaj¹c te 
czynności za wynagrodzenia bêd¹ce poni¿ej godności 
(2500 z³ brutto, czyli poziom najni¿szego krajowego 
wynagrodzenia). 

Du¿a czêśæ ULW w zak³adach miêsnych to lekarze 
zamiejscowi (wynajmuj¹cy mieszkania lub doje¿d¿aj¹cy 
wiele kilometrów do pracy). Projektodawca proponuje 
im obni¿enie zarobków do po³owy w zamian za pracê 
na etacie. Mo¿na przewidywaæ, ¿e lekarze ci - w sytuacji 
spadku poborów - zrezygnuj¹ z pracy. Czy taki jest cel 
tej reformy? Czy po to kszta³cono ich przez wiele lat, 
¿eby teraz jednym podpisem zmarnowaæ wykwalifi-
kowan¹ kadrê? 

Na koniec pragniemy zadeklarowaæ gotowośæ 
przedstawicieli naszego środowiska do rozmów i dys-
kusji z Ministerstwem Rolnictwa. Naszym nadrzêdnym 
celem jest zagwarantowanie konsumentom bezpie-
czeñstwa zdrowotnego i dobrostanu zwierz¹t, ale nie 
osi¹gniemy tego bez zagwarantowania nam godnych 
warunków pracy. 

£ódzkie Porozumienie 
Lekarzy Weterynarii 
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W HO£DZIE 
PROFESOROM LWOWSKIM

15 listopada 1945 roku prof. Kazimierz Idaszew-
ski wyg³osi³ wyk³ad inauguruj¹cy rok akademicki 
1945/1946 na Uniwersytecie i Politechnice Wro-
c³awskiej, tworzonej przez ocala³ych z wojny pro-
fesorów lwowskich. Tego dnia obchodzimy świêto 
nauki wroc³awskiej. 15 listopada 2019r.

Grupa Naukowo-Kulturalna, która mia³a za zadanie 
utworzenie polskich uczelni w niemieckich murach 
miasta, które do niedawna nosi³o nazwê Breslau, przy-
jecha³a do Wroc³awia 9 maja. Na jej czele sta³ botanik 
prof. Stanis³aw Kulczyñski, który w 1936 roku zosta³ 
rektorem Uniwersytetu Lwowskiego. Najm³odszy rek-
tor w przedwojennej Polsce - obejmuj¹c funkcjê mia³ 
41 lat - jako jedyny sprzeciwi³ ¿¹daniom środowisk 
Narodowej Demokracji i wszechpolaków, domagaj¹-
cych siê wprowadzenia na polskich uczelniach numerus 
clausus i stosuj¹cych zasady getta ³awkowego wobec 
¿ydowskich studentów. W dwóch latach rektorowania 
Kulczyñskiego, rok by³ czasem ostrego konfliktu z an-
tysemickimi bojówkami.

Pomnik upamiêtniaj¹cy profesorów lwowskich zosta³ od-
s³oniêty w 1964 roku (fot. Tomasz Lewandowski)

Dwa lata po wprowadzeniu w III Rzeszy Adolfa Hi-
tlera ustaw norymberskich we Lwowie, w najwiêkszej 
sali uniwersytetu Collegium Maximum odby³ siê wiec 
akademicki w sprawie od¿ydzenia kultury polskiej - 
jak informowa³ „Wszechpolak”. Na wiecu byli rektor 
Kulczyñski, prezesi kó³ M³odzie¿y Wszechpolskiej 

i wszystkich lwowskich Bratnich Pomocy. „Referat 
zasadniczy o konieczności odsuniêcia ¯ydów od wp³y-
wów na kulturê polsk¹ wyg³osi³ p. Witold Nowosad. 
Referent pos³ugiwa³ siê obfitym i starannie przygoto-
wanym materia³em cyfrowym, z którego wynika³o, 
¿e ¯ydzi jako nauczyciele - poloniści i historycy maj¹ 
dostêp do 60 tysiêcy polskiej m³odzie¿y szkó³ średnich. 
(...) Nie potrafi¹ oni nauczyæ m³odzie¿y polskiej pos³ugi-
wania siê wolności¹, ani podlegania powadze s³usznej 
sprawie. Nie mog¹ uczyæ literatury, bo nie rozumiej¹ 
ani Mickiewicza, ani Kasprowicza, ani Reymonta. Nie 
mog¹ uczyæ historii, bo j¹ fa³szuj¹”.

Anonimowy autor nie napisa³, jaka by³a reakcja rek-
tora Kulczyñskiego na wyst¹pienie Nowosada. W grun-
cie rzeczy by³ to dopiero pocz¹tek walki, w której na-
rodowcy nie wahali siê siêgaæ po przemoc. Pobicia 
studentów ¿ydowskich sta³y siê we Lwowie codzien-
ności¹. Bojówkarze nie mieli oporów, by przerywaæ 
wyk³ady akademików ¿ydowskiego pochodzenia - za-
jêcia dr. Zdzis³awa Stahla kiedy tylko usiad³ za katedr¹, 
obrzucono jajami.

„Z walk¹ moich rodziców przeciwko faszyzuj¹ce-
mu Obozowi Narodowo-Radykalnemu ³¹czy siê fakt, 
¿e w wieku lat sześciu sta³em siê dzieckiem znanym 
na ca³ym świecie. Moja popularnośæ spowodowa³a 
przes³anie na nasz adres olbrzymiej ilości kart pocz-
towych z ca³ego świata z pozdrowieniami dla ma³ego 
Jasia” - pisa³ Jan Kulczyñski, syn rektora, który owe 
kartki dosta³ po manifestacji bojówek narodowych 
przed domem profesorskim przy Supiñskiego, gdzie 
mieszkali Kulczyñscy. „Tak siê z³o¿y³o, ¿e tej nocy mia-
³em wysok¹ gor¹czkê. Moja rozwścieczona wrzaskami 
demonstrantów mama napisa³a List otwarty do matek 
świata, w którym wytyka³a im, ¿e wychowuj¹ synów 
na faszystów strasz¹cych chore dzieci. Chore dzieci, 
czyli mnie, ma³ego Jasia. List zosta³ rozpowszechniony 
na ca³ym świecie przez Polsk¹ Agencjê Telegraficzn¹ 
i wywo³a³ wspomnian¹ lawinê listów wyra¿aj¹cych so-
lidarnośæ z Jasiem”.

Ho³d zamordowanym z³o¿yli prorektor Adam Szewczuk 
i rektor Tadeusz Trziszka (fot. Tomasz Lewandowski)

Stanis³aw Kulczyñski zrezygnowa³ z funkcji rektora 
w 1938 roku. Endecja triumfowa³a. Na czele Uniwer-
sytetu Lwowskiego stan¹³ prorektor Longchamps, któ-

Z życia

Uczelni
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ry natychmiast wyda³ rozporz¹dzenie wprowadzaj¹ce 
getto. Kolejnym krokiem, jakie w planach mieli polscy 
antysemici, by³o numerus nullus - usuniêcie ¯ydów 
z wy¿szych uczelni. Taki postulat sformu³owano rok 
przed wybuchem wojny, w której zginê³o ok. 3 mi-
lionów polskich ¯ydów. Profesor Kulczyñski tê wojnê 
prze¿y³. 10 maja 1945 roku przyjecha³ do Wroc³awia, 
by od zera budowaæ w niemieckim mieście polsk¹ na-
ukê. Razem z nim przyjechali ci, którzy zdo³ali unikn¹æ 
rzezi na Wzgórzach Wuleckich, kiedy w nocy z 3 na 
4 lipca 1941 roku Niemcy zamordowali profesorów 
lwowskich na czele z Tadeuszem Boyem-¯eleñskim 
i Romanem Longchamps de Berier, ostatnim rektorem 
Uniwersytetu Lwowskiego.

W maju 1940 roku Hans Frank, gubernator stoj¹cy 
na czele okupowanej Generalnej Guberni, mówi³ na 
zamkniêtej naradzie, w której uczestniczyli oficerowie 
SS i policji: „Nie da siê opisaæ, ileśmy mieli zawracania 
g³owy z krakowskimi profesorami. Gdybyśmy spra-
wê tê za³atwili na miejscu, mia³aby ona ca³kiem inny 
przebieg. Proszê wiêc Panów usilnie, by nie kierowali 
ju¿ Panowie nikogo wiêcej do obozów koncentracyj-
nych w Rzeszy, lecz podejmowali likwidacjê na miejscu 
lub wyznaczali zgodn¹ z przepisami karê. Ka¿dy inny 
sposób postêpowania stanowi obci¹¿enie dla Rzeszy 
i dodatkowe utrudnienie dla nas. Pos³ugujemy siê tutaj 
ca³kiem innymi metodami i musimy je stosowaæ nadal”. 
Te s³owa odnosi³y siê do akcji aresztowañ krakowskich 
profesorów, których z wiêzienia na Montelupich wy-
wieziono do obozów koncentracyjnych, m.in. do Sach-
senhausen. Sonderaktion Krakau przeprowadzono 6 
listopada 1939 roku - 184 profesorów Uniwersytetu 
Jagielloñskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej zapro-
szono na zebranie, które mia³o siê odbyæ w Collegium 
Novum w samo po³udnie. Bruno Müller, SS-Obe-
rsturmbannführer, prawnik i szef Einsetzkommando 
2/l, zwróci³ siê do zebranych: „Tutejszy uniwersytet 
rozpocz¹³ rok akademicki bez wcześniejszego uzyska-
nia zgody w³adz niemieckich. Jest to wyraz z³ej woli. 
Ponadto jest powszechnie wiadomo, ¿e nauczyciele 
zawsze byli wrogo nastawieni do niemieckiej nauki. 
W zwi¹zku z tym, wszyscy, poza trzema obecnymi 
kobietami (!), zostan¹ wywiezieni do obozu koncentra-
cyjnego. Jakakolwiek dyskusja a nawet wypowiedzi na 
ten temat s¹ wykluczone. Kto odwa¿y siê na opór wo-
bec wykonania mojego rozkazu, zostanie zastrzelony”.

Do tej groźby próbowa³ siê odnieśæ profesor Sta-
nis³aw Estreicher, ale nie dopuszczono go do g³osu. 
Rektora Lehra-Sp³awiñskiego uciszono stwierdzeniem, 
¿e bêdzie aresztowany jako pierwszy. Aresztowanych 
traktowano obcesowo: popychano, potr¹cano kolbami 
karabinów, niektórych bito.

We Lwowie zrobiono inaczej. Niemcy nie zorgani-
zowali ¿adnego zebrania, nie rozes³ano ¿adnych za-
wiadomieñ ani zaproszeñ pod pozorem prowadzenia 
rozmów z akademick¹ elit¹ miasta, do którego wkro-
czyli 30 czerwca 1941 roku. Ostrze¿enie Hansa Franka 
nie przesz³o bez echa. SS i gestapo do kolejnej ods³o-
ny akcji mordowania polskiej inteligencji tym razem 
by³o przygotowane inaczej. Einsatzkommando, wśród 

nich jedno pod dowództwem SS-Brigadenführera dr. 
Eberharda Schoengartha, 2 lipca aresztowa³o by³ego 
premiera Polski, prof. Kazimierza Bartla. Z mieszka-
nia wyrzucono jego ¿onê i córkê, którym pozwolono 
zabraæ ze sob¹ tylko osobiste rzeczy. W willi Bartlów 
by³o wiele cennych antyków, obrazów i bibelotów, 
o bi¿uterii nie wspominaj¹c. Sta³y siê one ³upem tych, 
którzy wiedzieli, ¿e okradani przez nich ludzi, zostan¹ 
zamordowani. To aresztowanie by³o wstêpem do praw-
dziwego dramatu - noc¹ z 3 na 4 lipca miêdzy godzin¹ 
22 a 2 kilka oddzia³ów z³o¿onych z cz³onków SS, policji 
i polowej ¿andarmerii pod dowództwem oficerów SS 
rozjecha³o siê po mieście i przeprowadzi³o aresztowa-
nia profesorów wy¿szych uczelni. Poza profesorami 
zabierano wszystkich obecnych w mieszkaniach mê¿-
czyzn powy¿ej 18 roku ¿ycia. W pośpiechu, wrzasku, 
przeprowadzano powierzchown¹ rewizjê, rabuj¹c przy 
okazji z³oto, dewizy, wartościowe przedmioty warto-
ściowe, czy nawet maszynê do pisania. Aresztowanych 
przewieziono do wiêzienia, a nad ranem przewieziono 
na Wzgórza Wuleckiego morduj¹c strza³ami z karabi-
nów nad wykopanym wcześniej do³em. W czwórkach.

Ho³d profesorom lwowskim sk³adaj¹ te¿ studenci wroc³aw-
skich uczelni (fot. Tomasz Lewandowski)

Kazimierz Bartel zosta³ zamordowany 26 lipca 1941 
roku, trzy tygodnie po kaźni na Wzgórzach Wuleckich 

(fot. Wikimedia)
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Niemcom wydawa³o siê, ¿e ich zbrodnia przejdzie 
niezauwa¿ona. Nie przypuszczali, ¿e byli świadkowie, 
których obudzi³ ha³as i którzy zza firanek, tak, by nikt 
ich nie dostrzeg³, przez lornetki, śledzili to, co siê dzia³o 
na miejscu kaźni. Jednym z nich by³ in¿ynier Karol 
Cieszkowski, który zostawi³ taki opis tamtych tragicz-
nych wydarzeñ: „[...] Noc¹ z 3 na 4 lipca oko³o godziny 
22 us³ysza³em gwa³towne dobijanie siê do s¹siedniej 
kamienicy, tj. przy ul. Nabielaka 53c, gdzie mieszka³ 
prof. Witkiewicz. Gdy nikt nie otwiera³ dobijaj¹cym 
siê, ci strzelili, jak siê później dowiedzia³em w zamek 
bramy. Niebawem oko³o godziny 0.30 przyszli Niemcy 
do naszej kamienicy i zabrali mieszkaj¹cego w parterze 
prof. Sto¿ka z dwoma synami. Czy ich zabierali autem, 
czy pieszo, tego nie wiem. Przez dalsz¹ czêśæ nocy nie 
spa³em, poniewa¿ by³em silnie podenerwowany. O 4 
nad ranem, a godzinê tê dok³adnie pamiêtam, ponie-
wa¿ w³aśnie liczy³em sobie têtno przy pomocy fosfory-
zuj¹cego zegarka, us³ysza³em strza³y od strony Wzgórza 
Wuleckiego. Szarza³o wówczas i zaczyna³o byæ widno. 
Na krawêdzi Wzgórza Wuleckiego dobrze widocznego 
z okna mego naro¿nego pokoju, najbardziej wysuniê-
tego na pó³noc, ujrza³em kilkadziesi¹t cywilnych osób 
stoj¹cych w jednym rzêdzie, a nieco dalej od nich na 
prawo i lewo stali bardzo szykownie, powiedzia³bym 
elegancko ubrani oficerowie niemieccy z rewolwerami 
w rêku. Nie liczy³em tych cywilnych osób, ale oceni³em 
je na oko³o 40-50 osób.

Na Wzgórzach Wuleckich zgi-
n¹³ te¿ Tadeusz Boy-¯eleñski 
(fot. Wikimedia)

Mniej wiêcej w po³owie zbocza zobaczy³em nad 
wykopan¹ jam¹ cztery cywilne osoby zwrócone twa-
rz¹ do zbocza, a plecami do mnie. Za plecami tych 
osób stali czterej niemieccy ¿o³nierze z karabinkami 
w rêku, a obok nich oficer. Zapewne na s³own¹ ko-
mendê tego oficera ¿o³nierze równocześnie strzelili 
i wszystkie cztery osoby wpad³y do jamy. Wówczas 
sprowadzono z góry ście¿k¹ nowe cztery osoby i ca³a 
scena dok³adnie siê powtórzy³a. Trwa³o tak do koñca, 
a¿ wszystkie osoby cywilne zosta³y sprowadzone nad 
jamê i zastrzelone. Ostatni¹ osob¹ rozstrzelan¹ by³a 
kobieta w d³ugiej czarnej sukni. Schodzi³a ona sama, 
s³aniaj¹c siê. Gdy przyprowadzono j¹ nad jamê pe³n¹ 
trupów zachwia³a siê, ale oficer podtrzyma³ j¹, ¿o³nierz 
strzeli³ i wpad³a ona do jamy. Jeśli chodzi o szczegó³y 
tej egzekucji, to rozpozna³em niektóre osoby bardzo 

dok³adnie. Nie tylko rozpozna³em je, bo patrzy³em 
przez lornetkê, ale niektóre osoby doskonale zna³em 
i rozpoznawa³em je nawet go³ym okiem po ubraniach, 
charakterystycznych ruchach itp. Z ca³¹ pewności¹ 
rozpozna³em prof. Sto¿ka. Stan¹³ on nad jam¹ w owej 
charakterystycznej pozie z rêkami za³o¿onymi w ty³. 
Rozpozna³em obu synów prof. Sto¿ka, z którymi siê 
przyjaźni³em, profesorów: £omnickiego, Pilata i Wit-
kiewicza. Nie widzia³em lub nie rozpozna³em profe-
sorów Weigla i Krukowskiego. Zaznaczam jednak, ¿e 
egzekucji pierwszych osób nie widzia³em, bo dopiero 
po pierwszych strza³ach podszed³em do okna. Równie¿ 
nie widzia³em wiêcej kobiet poza t¹ jedn¹ na samym 
koñcu rozstrzelan¹.

Doskonale pamiêtam, ¿e jedna z czwórek skazañ ców 
schodzi³a nad jamê nios¹c zemdlonego. Inna czwórka 
bardzo wolno schodzi³a, bo jeden ze skazañców mocno 
utyka³. Przypuszczam, ¿e to by³ prof. Bartel, ale nie 
rozpozna³em go. Pamiêtam, ¿e gdy jedna z czwórek 
stanê³a nad jam¹ ju¿ ty³em do ¿o³nierzy, wówczas jeden 
ze skazañców obróci³ siê ku ¿o³nierzom, i trzymaj¹c 
kapelusz w rêku (wszyscy skazañcy zdejmowali, za-
pewne na rozkaz) zacz¹³ coś mówiæ, ¿ywo gestykuluj¹c. 
Na to oficer, stoj¹cy z boku zrobi³ gest rêk¹, by on 
siê odwróci³, co ten te¿ uczyni³, a wówczas ¿o³nierze 
strzelili. Z innych szczegó³ów zapamiêta³em, ¿e jeden 
ze skazañców na sekundê przed wystrza³em pad³ do 
jamy (przypuszczam, ¿e zrobi³ on to celowo, by siê 
ratowaæ) i zaraz po wystrzale wyskoczy³ z jamy, ale 
¿o³nierz strzeli³, ten siê zachwia³ i wpad³ do jamy. Jama 
by³a wykopana w kszta³cie prostok¹ta przedzielonego 
w poprzek nieprzekopanym pomostem, wobec czego 
skazaniec na nim stoj¹cy wpadaj¹c po strzale czy to 
w przód, czy te¿ w ty³, zawsze wpada³ do jamy. Raz 
tylko siê zdarzy³o, ¿e jeden z synów prof. Sto¿ka, sto-
j¹cy na pomoście nad jam¹, na kraju czwórki pad³ po 
strzale nie do jamy, lecz poza ni¹ i wówczas ¿o³nierze 
ści¹gnêli go do jamy.

Po zakoñczeniu egzekucji, ko³o jamy pozosta³ pluton 
egzekucyjny z oficerem. ¯o³nierze zdjêli p³aszcze, za-
kasali rêkawy, wziêli ³opaty do r¹k i zaczêli zasypywaæ 
jamê. Robili to pocz¹tkowo bardzo ostro¿nie, poniewa¿ 
ziemia dooko³a by³a silnie zbryzgana krwi¹, któr¹ wi-

Rektorzy i prorektorzy wroc³awskich uczelni (fot. Tomasz 
Lewandowski)
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dzia³em w postaci du¿ych czerwonych plam. ̄ o³nierze 
od czasu do czasu przerywali pracê, przys³uchiwali siê 
oficerowi, który im coś opowiada³, jakby wyjaśnia³. 
Ca³¹ egzekucjê obserwowa³ z mego pokoju ojciec, 
moja siostra i wspó³lokatorka. Wszyscy ci zeszli siê do 
mego pokoju, poniewa¿ by³ on najbardziej wysuniêty 
ku pó³nocy, a wiêc ku Wzgórzu Wuleckiemu. Ojciec 
obserwuj¹cy egzekucjê nie odezwa³ siê ca³y czas ani s³o-
wem i nigdy potem ze mn¹ na ten temat nie rozmawia³. 
Natomiast sublokatorka i siostra moja rozpoznawa³y 
poszczególne osoby i gdy np. sprowadzano nad jamê 
synów Sto¿ka, krzyknê³y: »O! Prowadz¹ Mulka«.

W rok później stosunkowo g³ośno by³o o tym, ¿e 
profesorowie zostali zabici i pogrzebani na Wzgórzu 
Wuleckim. Po obserwacji z mego okna, ¿e nikt nie 
pilnuje grobu, uda³em siê nastêpnego wieczora po 
egzekucji na miejsce rozstrzelania i zauwa¿y³em świe-
¿y grób. Zwróci³o moj¹ uwagê, ¿e pas¹ce siê obok 
byd³o stawa³o nad grobem i d³ugo wêszy³o. Grób by³ 
p³aski, a gdy poszed³em ponownie nad niego po kilku 
tygodniach, rós³ na nim bujnie oset, zapewne zasiany 
przez ¿o³nierzy. Jeśli idzie o sprawê wykopania tru-
pów profesorów z grobu w r. 1943, nie znam bli¿ej 
tej sprawy, poniewa¿ na krótko przed tym zosta³em 
wraz z rodzin¹ wysiedlony przez Niemców z kamienicy 
przy ul. Nabielaka, mimo ¿e nikt tam potem ju¿ siê nie 
sprowadzi³ i mieszkanie sta³o puste”.

Cieszkowski nie wiedzia³, ¿e Kazimierz Bartel zosta³ 
zamordowany 26 lipca 1941 roku…

Ci, którzy zdo³ali unikn¹æ lipcowej kaźni, których nie 
zamordowali Niemcy, ani nie wywieźli do Kazachstanu 
Rosjanie, wiosn¹ 1945 roku, kiedy III Rzesza chyli³a 
siê ku upadkowi, wiedzieli, ¿e Lwów nie bêdzie ju¿ 
polski. Decyzja o tym, by jechaæ do Wroc³awia i tu, na 
zgliszczach Festung Breslau, nie tylko budowaæ zrêby 
polskiej nauki, ale te¿ ocaliæ dziedzictwo tej niemieckiej, 
zapad³a w Krakowie w kwietniu. Pierwsza Grupa Na-
ukowo-Kulturalna sk³ada³a siê kilkunastu profesorów, 
lekarzy i muzealników, ksiêdza i pastora oraz kilku 
przysz³ych pracowników administracyjnych. Jedno-
cześnie w Krakowie delegatura Grupy organizowa³a 
kolejne transporty przysz³ych pracowników i studen-
tów wroc³awskich uczelni. W krakowskim „Dzienniku 
Polskim”, zamieszczono nawet apel wzywaj¹cy do 
wyjazdu do Wroc³awia architektów i urzêdników ad-
ministracyjnych.

W pierwszych dniach po przyjeździe do Wroc³awia 
Grupa Naukowo-Kulturalna zajê³a kamienice przy ulicy 
Poniatowskiego 25 i 27. Pierwszymi dzia³aniami mia³a 
byæ tak inwentaryzacja ocala³ego maj¹tku, zbiorów 
muzealnych i bibliotecznych, jak i ich zabezpieczenia. 
Niezbêdne, czego najdobitniejszym dowodem by³ po-
¿ar, jaki wybuch³ w z 10 na 11 maja w budynkach 
na Wyspie Piaskowej, gdzie zgromadzone by³y cenne 
zbiory Instytutu Wschodniego.

Prace porz¹dkowe i remontowe ruszy³y 16 maja. 
Antoni Knot wraz zespo³em mia³ za zadanie zabez-
pieczyæ maj¹tek uczelni - odnaleziono niemieckie pla-
ny zawieraj¹ce po³o¿enie zabezpieczonych zbiorów 
bibliotecznych, zabytków i aparatury. Ale w mieście 

panowa³ chaos, wci¹¿ by³o s³ychaæ strza³y, pojawiali 
siê szabrownicy, a rosyjscy ¿o³nierze te¿ nie stronili 
od grabie¿y. Stanis³aw Kulczyñski te pierwsze dni we 
Wroc³awiu pisywa³ tak: „Dotychczas stosunki w mieście 
przypomina³y raczej front bojowy ni¿ miasto. Bezpie-
czeñstwo przypomina³o Meksyk, a ¿ycie Klondike. 
Mimo to zebraliśmy wiele informacji i zabezpieczyliśmy 
jako tako niektóre obiekty”. O wizytacji w Ogrodzie 
Botanicznym pisa³ zaś tak: „Podchodzimy do gmachu 
instytutów botanicznych. Czujê lekki ucisk ko³o serca, 
gdy¿ to mój przysz³y warsztat pracy naukowej, który ma 
zast¹piæ utracony zak³ad we Lwowie. (....) W ogrodzie 
botanicznym zastajemy porzucone i rozbite bombami 
stanowiska artylerii. Wszystkie szklarnie, wszystkie bu-
dynki administracyjne i mieszkalne le¿¹ w gruzach. Ro-
ślinnośæ szklarniowa wymarz³a. Ze zbiorów gruntowych 
ocala³y czêściowo drzewa i krzewy, natomiast ze zbioru 
bylin nie pozosta³o prawie nic. Alpinarium Goepperta 
zbudowane w formie modelu wa³brzyskiego zag³êbia 
wêglowego - zdemolowane (wybrano zeñ w czasie ob-
lê¿enia wêgiel). W pó³nocnej czêści ogrodu zachowa³ 
siê natomiast piêkny i znany w literaturze okaz pnia 
Dadoxylon. Urz¹dzenia wodne, a wiêc wodoci¹gi i po-
³¹czenia podziemne z Odr¹, s³u¿¹ce do regulowania 
stanu wody w stawie ogrodowym - zniszczone pod 
wp³ywem uderzeñ bombowych i wyrw powsta³ych 
w zbombardowanym gruncie”.

24 sierpnia wydano zarz¹dzenie o przekszta³ceniu 
Uniwersytetu Wroc³awskiego i Politechniki Wroc³aw-
skiej na polskie pañstwowe szko³y akademickie. Piêæ 
dni później, 29 sierpnia Boles³aw Bierut, przewodni-
cz¹cy Krajowej Rady Narodowej, podczas zwiedzania 
wroc³awskich klinik, poprosi³ prof. Ludwika Hirszfelda, 
wybitnego immunologa i mikrobiologa, by wyg³osi³ 
pierwszy wyk³ad akademicki. S³awny naukowiec w kli-
nice im. Roberta Kocha mówi³ o dokonaniach noblisty, 
odkrywcy bakterii wywo³uj¹cych gruźlicê, cholerê i w¹-
glika. 6 września Hirszfeld, który prze¿y³ wojnê ukry-
waj¹c siê z ¿on¹ Hann¹ po aryjskiej stronie, wyg³osi³ 
pierwszy oficjalny wyk³ad na Wydziale Lekarskim - mó-
wi³ studentom i cz³onkom powo³anej dopiero co Stra¿y 
Akademickiej o nowych rozwi¹zaniach w bakteriologii. 
Ale pierwszy wyk³ad inauguruj¹cy we Wroc³awiu nowy 
rok akademicki 1945/1946 wyg³osi³ prof. Kazimierz 
Idaszewski - 15 listopada o godz. 9.30 w sali 305 
na Politechnice. Wys³uchali go studenci IV Oddzia³u 
Elektrycznego Wydzia³u Mechaniczno-Elektrotechnicz-
nego, a datê wybrano świadomie - 15 listopada 1877 
r. we Lwowie ruszy³a Cesarsko-Królewska Szko³a Po-
litechniczna, poprzedniczka Politechniki Lwowskiej.

Co roku 15 listopada, na pami¹tkê tamtego wyk³adu 
obchodzone jest Świêto Nauki. Tego dnia wroc³awscy 
profesorowie sk³adaj¹ kwiaty pod pomnikiem upamiêt-
niaj¹cym ich starszych kolegów zamordowanych we 
Lwowie w 1941 roku - pomnik na skwerze Kazimie-
rza Idaszewskiego powsta³ z pieniêdzy pochodz¹cych 
ze zbiórki spo³ecznej. Ods³oniêto go w 1964 roku. 
Wtedy by³ pomnikiem ofiar hitleryzmu, bo nie by³o 
mowy, by podczas uroczystości ods³oniêcia pad³a na-
zwa „Lwów”. Podczas tamtej uroczystości na placu 
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przy Politechnice Wroc³awskiej byli nie tylko oficjele, 
przedstawiciele w³adz i uczelni, ale te¿ ci, którzy do tego 
miasta przyjechali po wojnie z kresów wschodnich. 
Nie wszyscy obecni wiedzieli, ¿e wszystkie wyst¹pienia 
zosta³y ocenzurowane. Wyrzucono z nich nie tylko mia-
sto Uniwersytetu Jana Kazimierza, ale te¿ i nazwiska 
profesorów tej uczelni.

Prof. Henryk Mierzecki, przewodnicz¹cy komitetu 
budowy pomnika, uprzedzi³ o cenzurze prof. Stanis³a-
wa Kulczyñskiego, by³ego rektora Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie i pierwszego rektora Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego po wojnie. I Kulczyñski zdecy-
dowa³, ¿e to, czego nikt nie mo¿e powiedzieæ g³ośno, 
powie on. Nikt wiceprzewodnicz¹cego Rady Pañstwa, 
bo tak¹ wtedy funkcjê pe³ni³, cenzurowaæ nie móg³. 
Podczas uroczystości mówi³ wiêc:

”Pomnik nasz jest wizją sceny, jaka rozegrała się 
4 lipca 1941 r. pod ścianą śmierci w piaskowni 
na Wólce we Lwowie. Jakkolwiek odległa jest ta 
chwila, pamiętam imiona i widzę oblicza kolegów 
moich i przyjaciół, którzy stanęli pod ścianą śmierci 
w piaskowni lwowskiej.
Pamiêtam s³owa i myśli, które ³¹czy³y mnie z nimi 

w jedno z naj¿ywotniejszych środowisk naukowych 
w Polsce. Poznajê ich twarze i s³yszê ich krzyk. Imie-
niem tych ludzi otwiera³em 18 lat temu Uniwersytet 
i Politechnikê we Wroc³awiu. Mia³em ich mandat. 
By³em jednym z nich. Widzê, jak osuwa siê na kola-
na i wali w rów ostatni rektor lwowski Roman Long-
champs i jego trzech synów (…). Nie pozosta³ po tych 
ludziach ani ślad, ani grób. Osta³ siê cieñ. Patrzcie 
i odkryjcie g³owy - zobaczycie za chwilê ich cieñ na 
tle jasnych murów zbudowanej polskimi rêkoma Po-
litechniki”.

Katarzyna Kaczorowska
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

2,5 MLN NA PROJEKT WO£OWINA 
Z ZIELONEJ DOLINY

Blisko 2,5 mln z³ na projekt „Innowacyjne metody 
chowu byd³a w celu uzyskania najlepszej jakości dol-
nośl¹skiej wo³owiny” zdoby³o konsorcjum, którego 
liderem jest Zielona Dolina. Kierownikiem projektu 
po stronie UPWr jest prof. Jan Twardoñ, jego pomy-
s³odawca i twórca konsorcjum.

17 grudnia 2019r.
Projekt „Innowacyjne metody chowu byd³a w celu 

uzyskania najlepszej jakości dolnośl¹skiej wo³owi-
ny” realizowany bêdzie do października 2021 roku 
w ramach konsorcjum, którego liderem jest spó³ka 
Dolnośl¹ska Zielona Dolina DOZEDO. Tworz¹ je te¿ 
Uniwersytet Przyrodniczy, który odpowiada za czêśæ 
badawcz¹ i wdro¿eniow¹ projektu, oraz Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, Dolnośl¹ski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego we Wroc³awiu, gmina Radków oraz 
dolnośl¹scy hodowcy. 

Prof. Jan Twardoñ jest pomys³odawc¹ i twórc¹ konsor-
cjum

- Celem projektu, do którego uda³o siê nam prze-
konaæ Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
jest uzyskanie - dziêki wprowadzeniu innowacyjnych 
metod hodowli byd³a - miêsa wysokiej jakości, a co 
za tym idzie, równie¿ produkcja regionalnych pro-
duktów spo¿ywczych o unikalnych, prozdrowotnych 
w³aściwościach. Mówi¹c wprost, zyskujemy mo¿liwości 
i szansê na wypromowanie miêsa wo³owego z hodowli 
na Dolnym Śl¹sku - t³umaczy prof. Jan Twardoñ z Ka-
tedry Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, który 
wspar³ dolnośl¹skich hodowców, daj¹c im mo¿liwośæ 
wypromowania marki „Wo³owina z Zielonej Doliny”.

W ramach projektu realizowane jest has³o „od pola 
do sto³u”.

- Rozpoczynamy od określenia wartości u¿ytkowej 
i poziomu produkcji istniej¹cych trwa³ych u¿ytków zie-
lonych oraz wyznaczenia ³¹k i pastwisk do renowacji. 
Chcemy przywróciæ im ró¿norodnośæ biologiczn¹, tak 
aby ruñ ³¹kowa zawiera³a optymaln¹ ilośæ wartościowych 
traw pastewnych, roślin bobowatych oraz zió³ do pro-
dukcji wysokiej jakości wo³owiny - mówi prof. Twardoñ.

Dziêki takim dzia³aniom hodowcy zyskaj¹ bazê 
pokarmow¹ dla zwierz¹t, redukuj¹c koniecznośæ do-
starczania im paszy z zewn¹trz - ten obszar dzia³añ 
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prowadzi prof. Karol Wolski z Instytutu Agroekologii 
i Produkcji Roślinnej. Stan zdrowia zwierz¹t i ich pro-
filaktykê nadzoruje zespó³ kierowany przez dr. Micha³a 
Bednarskiego z Zak³adu Chorób Zakaźnych i Admi-
nistracji Weterynaryjnej. W programie zaplanowano 
te¿ wprowadzanie nowych biotechnik rozrodu, dziêki 
którym hodowcy szybciej uzyskaj¹ stada o po¿¹danej 
wartości genetycznej. Za poprawê jakości genetycznej 
zwierz¹t odpowiedzialny jest prof. Wojciech Kruszyñski 
- kierownik Katedry Genetyki.

- Równie wa¿ne bêdzie wdro¿enie nowych metod 
organizacji hodowli byd³a, które pozwol¹ na optymali-
zacjê procesu hodowlanego oraz poprawê jakości miê-
sa - mówi prof. Jan Twardoñ i dodaje, ¿e w projekcie 
przewidziano te¿ spotkania z hodowcami, szkolenia, 
zapewnienie odpowiednich materia³ów, dziêki którym 
bêd¹ mogli oni podnosiæ swoj¹ wiedzê i umiejêtności. 
Dodatkowo miêso z hodowli uczestnicz¹cych w pro-
jekcie bêdzie certyfikowane znakiem Zielonej Doliny, 
którego celem jest wyró¿nienie produktów i us³ug 
pochodz¹cych z Dolnego Śl¹ska, które dziêki swojej 
wyj¹tkowej jakości mog¹ wpisywaæ siê w realizacjê 
dzia³añ w ramach profilaktyki zdrowotnej cz³owieka.

- Zaanga¿owana bêdzie te¿ katedra, w której pracujê. 
Wdra¿aæ bêdziemy techniki wspomagania rozrodu, 
w tym transferem zarodków, o najwy¿szej wartości 
genetycznej, co pozwoli na optymalizacjê pracy ho-
dowlanej - podkreśla prof. Jan Twardoñ.

Prof. Tadeusz Stefaniak wraz z zespo³em Zak³adu 
Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej opracuje pro-
filaktyczny program wzmocnienia odporności biernej 
byd³a. W tym celu zastosowana zostanie innowacyj-
na „autosurowica”, czyli surowica odpornościowa 
uzyskana od zwierz¹t z danego stada, która bêdzie 
zawiera³a unikalne przeciwcia³a skierowane przeciw-
ko szerokiemu spektrum bakterii Gram - ujemnych, 
a jej pomys³ powsta³ podczas zakoñczonego projektu 
NCBiR (PBS3/A8/33/2015). Zastosowanie tej su-
rowicy odpornościowej w krytycznych okresach ¿ycia 
ciel¹t bêdzie wzmacniaæ ich odpornośæ i ograniczaæ 
potrzebê stosowania antybiotyków. Za³o¿ono, ¿e po 
dwóch latach projekt zostanie zakoñczony uzyskaniem 
konkretnych efektów. To wzrost poziomu kompetencji 
(know-how) hodowców w zakresie efektywnej produk-
cji wo³owiny (metod chowu/hodowli z uwzglêdnieniem 
genetyki, rozrodu, dobrostanu, ¿ywienia, ekonomi-

ki, w³aściwej opieki weterynaryjnej), ale te¿ poprawa 
i modernizacja infrastruktury gospodarstw w zakresie 
organizacji hodowli, wreszcie wzrost konkurencyjności 
i op³acalności regionalnych hodowli byd³a miêsnego 
i zwi¹zany z tym wzrost poziomu ¿ycia rolników.

- I oczywiście wykreowanie nowego produktu z miê-
sa wo³owego „ Wo³owiny z Zielonej Doliny” - to nasz 
crème de la crème ca³ego projektu, bo przecie¿ docelo-
wo chodzi o to, by s³u¿y³ on konsumentom, którzy co-
raz bardziej świadomi oczekuj¹ coraz lepszych, a wiêc 
i zdrowszych produktów na rynku ¿ywności - podkreśla 
prof. Jan Twardoñ, kierownik projektu.

25 lutego 2020 roku na Uniwersytecie Przyrodni-
czym we Wroc³awiu odbêdzie siê konferencja „Wo³owi-
na z Zielonej Doliny”, na której zostan¹ przedstawione 
dotychczasowe dzia³ania realizowane w ramach pro-
jektu oraz ich efekty.

kbk
fot. Tomasz Lewandowski)

Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

PROF. KO£ACZ DOKTOREM H.C. 
UNIWERSYTETU W BIE£GORODZIE

Profesor Roman Ko³acz zosta³ doktorem honoris cau-
sa Uniwersytetu Rolniczego w Bie³gorodzie w Rosji. 
To blisko 400-tysiêczne miasto, dawna twierdza, 
obecnie ośrodek akademicki z piêcioma uczelniami

16 stycznia 2020r.
W styczniu 2020 roku w Rosji wesz³y w ¿ycie prze-

pisy dotycz¹ce dobrostanu zwierz¹t hodowlanych. 
Swoistym wstêpem do tego aktu prawnego sta³a siê 
decyzja podjêta przez Radê Bie³gorodzkiego Pañstwo-
wego Uniwersytetu Rolniczego o wyró¿nieniu pro-
fesora Romana Ko³acza doktoratem honoris causa 
tej uczelni. Prof. Ko³acz, by³y rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu, który funkcjê tê pe³ni³ 
przez dwie kadencje, to ceniony w Europie specjalista 
z zakresu dobrostanu zwierz¹t. W swoim wyk³adzie 
podczas uroczystości na rosyjskiej uczelni akcentowa³ 
wspólne wartości, odwo³uj¹ce siê do humanizmu i hu-
manitaryzmu.

- Wszyscy wiemy, ¿e wspó³praca miêdzynarodowa, 
która pozwala na bezpośrednie spotkania ludzi, to naj-
lepszy sposób budowania otwartego świata, opartego 
na wartościach uniwersalnych. Te wartości, wspól-
ne dla nas wszystkich, to rzetelnośæ i zaanga¿owanie 
pracowników naukowych w poszukiwaniu prawdy, 
odpowiedzialnośæ profesorów za kszta³towanie umy-
s³ów i postaw m³odych ludzi, dzia³alnośæ dla dobra 
wspólnego, niezgoda na cierpienie i gotowośæ niesienia 
pomocy s³abszym i szacunek dla ka¿dej ¿ywej istoty - 
mówi³ prof. Roman Ko³acz, który nie tylko podziêko-
wa³ w³adzom rosyjskiej uczelni za wyró¿nienie, ale te¿ 
podkreśli³, ¿e jest ono symbolem tego, ¿e nauka nie zna 
granic i nie jest objêta restrykcjami politycznymi.- Misj¹ 
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naszych uniwersytetów jest rozwijanie i upowszechnia-
nie wiedzy. Prowadzimy j¹ w oparciu o wolnośæ badañ 
naukowych i treści nauczania - doda³ wyró¿niony.

Profesor Roman Ko³acz w swoim wyk³adzie nie 
kry³, ¿e przed uczelniami rolniczo-przyrodniczymi stoj¹ 
szczególne wyzwania. Jednym z nich jest ilośæ i jakośæ 
produkowanej ¿ywności. Obecnie na Ziemi ¿yje 7,5 
miliarda ludzi, g³oduje ok. 820 milionów z nich, a 15 
milionów umiera rok w rok z g³odu. Wśród tych 15 
milionów blisko po³owa to dzieci. Demografowie prze-
widuj¹, ¿e do 2050 roku na Ziemi bêdzie ¿y³o blisko 
10 miliardów ludzi.

- Ilu ludzi bêdzie skazanych na śmieræ g³odow¹, jeśli 
nie zwiêkszymy produkcji ¿ywności? - pyta³ uczest-
ników uroczystości prof. Roman Ko³acz i od razu 
wyjaśni³, ¿e wed³ug analiz Światowa Organizacja ds. 
Wy¿ywienia Ludności (FAO), by zaspokoiæ potrzeby 
¿ywnościowe ludzkości do 2050 roku nale¿y podwoiæ 
produkcjê roślinn¹, podnieśæ produkcjê mleka z 835 
milionów ton (w 2017r.) do 1 miliarda 77 milionów 
ton (do 2050r.), a miêsa podwoiæ z 269 do 464 mi-
lionów ton.

- Musimy sobie zadaæ pytanie, czy jest to mo¿liwe 
przy produkcji prowadzonej metodami konwencjonal-
nymi jeśli doświadczamy zmian klimatycznych prowa-
dz¹cych do ocieplenia klimatu, d³ugotrwa³ych suszach, 
przy olbrzymim deficycie wody w wielu rejonach świata 
oraz coraz to nowych chorobach roślin i zwierz¹t? Na 
tak postawione pytanie odpowiedź jest jedna - nie, nie 
mo¿emy zaspokoiæ potrzeb ¿ywnościowych ludzkości 
do 2050 roku stosuj¹c tradycyjne metody produkcji. 
Jednocześnie tylko nasze, uniwersytetów i instytutów 
naukowych zaanga¿owanie w wykorzystanie najnow-
szych osi¹gniêæ biotechnologii mo¿e zmieniæ te meto-
dy. Ju¿ dziś mamy wymierne, choæ jeszcze nie wdro-
¿one do praktyki rolniczej osi¹gniêcia nauki w zakresie 
agrobiotechnologii. Nowoczesne rolnictwo wymaga 
równie¿ wiêkszego zaanga¿owania naszych uniwersy-
tetów w rolnictwo precyzyjne, zarówno w uprawach 
roślin, jak i hodowli zwierz¹t - t³umaczy³ prof. Roman 
Ko³acz.

Laudacjê prezentuj¹c¹ dorobek nowego doktora 
honoris causa Bie³gorodzkiego Pañstwowego Uni-
wersytetu Rolniczego wyg³osi³ rektor uczelni, profesor 
Aleksander Turiañski, który podkreśli³ te¿ znaczenie 
i efekty wspó³pracy z Uniwersytetem Przyrodniczym 
we Wroc³awiu zainicjowanej przez prof. Ko³acza jesz-
cze w czasie pe³nienia przez niego funkcji prorektora 
UPWr.

Bie³gorodzki Pañstwowy Uniwersytet Rolniczy 
kszta³ci studentów na siedmiu wydzia³ach, w tym na 
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, ³¹cznie to blisko 
8100 osób, w tym ok. 3 tys. studentów zagranicznych. 
Studenci korzystaj¹ z ró¿nych form wymiany miêdzy-
narodowej, w tym równie¿ programu Erasmus. Rejon 
bie³gorodzki s³ynie z wysokiej produkcji rolnej oraz 
bardzo wielu nowoczesnych ferm byd³a, świñ i drobiu 
zbudowanych w ostatnich latach wed³ug najnowszych 
technologii europejskich i amerykañskich.

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

Laudacjê podczas uroczystości przyznania doktoratu h.c. 
prof. Romanowi Ko³aczowi wyg³osi³ rektor Bie³gorodzkie-
go Pañstwowego Uniwersytetu Rolniczego prof. Aleksan-

der Turiañski (fot. archiwum prywatne)

- Nauka nie zna granic - podkreślali prof. Ko³acz i prof. 
Turiañski (fot. archiwum prywatne)

Podczas uroczystości by³ te¿ czas na pami¹tkowe zdjêcia - 
tutaj z ¿on¹ prof. Ko³acza, Mari¹ (fot. archiwum prywatne)
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PROF. NOWAK: - PATOMORFOLOG 
JEST JAK DETEKTYW

Profesor Marcin Nowak z Zak³adu Patomorfologii 
i Weterynarii S¹dowej o swojej pierwszej sekcji zw³ok, 
szacunku do śmierci, naukowej pasji i o tym, dlaczego 
patomorfologia jest wa¿na w weterynarii.

17 stycznia 2020r.
Pracowa³ Pan na pierwszej linii frontu - ze zwie-
rzêtami?
Na pocz¹tku po studiach odbywa³em sta¿ w leczni-

cy, jednak po pewnym czasie zacz¹³em wiêcej czasu 
poświêcaæ nauce. Si³¹ rzeczy wiêc mia³em go mniej 
na dy¿ury w lecznicy. Z praktycznej strony zawodu 
zrezygnowa³em kilka lat temu, bo jak siê coś robi, to 
trzeba to robiæ dobrze. Jako lekarz pierwszego kontak-
tu nauczy³em siê wiele, ale w nauce mog³em siê bardziej 
rozwijaæ. Wybór wiêc by³ oczywisty.

Prof. Marcin Nowak: - Uroczystośæ odebrania nominacji 
profesorskiej z r¹k prezydenta Polski to du¿e prze¿ycie 

(fot. Krzysztof Sitkowski KPRP)
Od samego pocz¹tku zajmowa³ siê Pan badaniami 
dotycz¹cymi chorób nowotworowych?
Rzeczywiście od pracy doktorskiej przez habilitacjê 

po ró¿ne publikacje naukowe tematem wiod¹cym mo-
ich badañ jest proces nowotworowy. Zwierzê mo¿e byæ 
tu bardzo dobrym modelem.

Dlaczego?
Zwierzêta nam towarzysz¹ce ¿yj¹ w tym samym śro-

dowisku, co cz³owiek. Jeśli w³aściciel pali papierosy 
to jego kot czy pies te¿ tym dymem oddycha. Wielu 
w³aścicieli ma tendencjê do dokarmiania swojego czwo-
ronoga tym, co zostaje na talerzu. Nara¿enie na ró¿ne 
kancerogeny jest wiêc podobne. Dlatego spontaniczne 
nowotwory, które wystêpuj¹ u zwierz¹t ¿yj¹cych w na-
turalnym środowisku cz³owieka, s¹ bardzo dobrymi 
modelami nowotworzenia. Ja akurat najczêściej badam 
nowotwory gruczo³u mlekowego u suk jako model raka 
piersi u kobiet. Medycyna cz³owieka jest zawsze trochê 
przed nami, bo choæby ze wzglêdu na rangê pacjenta 
finansowanie badañ jest nieporównywalnie wiêksze 
ni¿ w przypadku zwierz¹t. Ale te¿ dziêki postêpowi 
w medycynie cz³owieka mamy pewne wzorce czy na-
rzêdzia, które wykorzystujemy w medycynie wetery-

naryjnej. Jeśli wiêc dla konkretnego typu nowotworu 
charakterystyczne s¹ markery określonego typu, to 
staramy siê je znaleźæ te¿ u zwierz¹t. I czêsto udaje 
mi siê znaleźæ ró¿nego rodzaju markery komórkowe, 
które s¹ takie same dla raka listwy mlecznej u suki 
i raka piersi u kobiet. Dlatego te¿ badania prowadzê we 
wspó³pracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego 
we Wroc³awiu i z lekarzami z Dolnośl¹skiego Centrum 
Onkologii. Ja ogl¹dam ludzki materia³ biologiczny, moi 
koledzy zaś zwierzêcy i razem stwierdzamy, ¿e czêśæ 
tych nowotworów jest zarówno morfologicznie, jak 
i pod wzglêdem ekspresji pewnych markerów komór-
kowych bardzo zbli¿ona do siebie.

Pami¹tkowe zdjêcie z prezydentem Andrzejem Dud¹ to 
obowi¹zkowy punkt uroczystości (fot. Krzysztof Sitkowski 

KPRP)

Z czego wynika to podobieñstwo? Z mechanizmu 
powstawania i rozwoju choroby nowotworowej 
u ssaków, czy raczej z wp³ywu środowiska ze-
wnêtrznego?
Je¿eli ktoś by jednoznacznie, tak na 100 procent 

stwierdzi³, co jest konkretn¹ przyczyn¹ tego lub inne-
go nowotworu, to pewnie nastêpnego dnia dosta³by 
Nobla. Tutaj nie ma prostej odpowiedzi. ̄ eby rozwin¹³ 
siê proces chorobowy, musi na³o¿yæ siê na siebie wiele 
czynników: m.in.: predyspozycje genetyczne, wp³yw 
środowiska zewnêtrznego itd. Dopiero pewna kumu-
lacja niekorzystnych zdarzeñ doprowadza do tego, ¿e 
nowotwór siê rozwija, bo w ka¿dym nawet zdrowym 
organizmie pojawiaj¹ siê potencjalnie nowotworowe 
komórki. Rzecz jednak w tym, ¿e zdrowy, sprawny 
organizm sobie doskonale radzi, bo ma mechanizmy, 
które wychwytuj¹ i niszcz¹ zmutowane komórki. Cho-
roba rozwija siê w organizmie, w którym te mechani-
zmy bezpieczeñstwa zawodz¹ wskutek zbiegu ró¿nych 
niekorzystnych czynników. I dotyczy to zarówno cz³o-
wieka, jak te¿ psa, czy kota.

Co wiemy o chorobach nowotworowych, a co wci¹¿ 
jest niewiadom¹?
Wydaje siê, ¿e wiemy du¿o, ale mam wra¿enie, 

¿e im g³êbiej wchodzimy w ten las, tym wokó³ nas 
wiêcej drzew i wzrasta świadomośæ, ile wci¹¿ jeszcze 
nie wiemy. Znamy du¿o mechanizmów, ale ca³y czas 
s¹ odkrywane kolejne, nowe szlaki rozwoju choroby 
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nowotworowej. To jest jak wyścig - z jednej strony jest 
sukces, bo udaje siê zablokowaæ jakiś szlak progresji 
nowotworzenia dziêki skutecznym lekom. Z drugiej 
jednak te blokowane komórki s¹ na tyle „cwane”, ¿e 
jeśli zablokujemy je w jednym miejscu, to te, które 
maj¹ zgin¹æ zgin¹, ale pojawia siê kolejne pokolenie 
ju¿ oporne na blokadê szlaku czy inne metody leczenia. 
I ten klon komórek odpornych zaczyna dominowaæ 
i choroba znów jest gór¹.

Zawsze jest te¿ czas na fotografiê z rodzin¹ - to ona jest 
najwiêkszym wsparciem dla ka¿dego naukowca (fot. 

archiwum prywatne)

Dlaczego tak siê dzieje?
Nowotwór nigdy nie jest zlepkiem takich samych 

komórek. Tworz¹ go ró¿ne klony i subklony. Owszem, 
my gdzieś uderzymy, coś zniszczymy, ale komórki no-
wotworowe ca³y czas mutuj¹, a wiêc wymykaj¹ siê 
kontroli. Ju¿ dawno wymknê³y siê spod kontroli orga-
nizmu, czego dowodem jest choroba, ale uciekaj¹ te¿ 
spod kontroli lekarza i leków. Ten wyścig zreszt¹ jest 
bardzo podobny do tego, który obserwujemy w przy-
padku bakterii i antybiotyków. Leki, które jeszcze 
kilka lat temu radzi³y sobie z najbardziej zjadliwymi 
szczepami, dzisiaj ju¿ nie s¹ w stanie im sprostaæ. Ale 
uściślaj¹c - ja nie jestem lekarzem, który bezpośrednio 
leczy pacjentów onkologicznych. Ja jestem lekarzem-
-patomorfologiem, który stara siê daæ jak najlepsze 
rozpoznanie, bo dziêki temu dobrze leczyæ mog¹ inni 
specjaliści.

Jaka w takim razie z perspektywy patomorfologa 
jest przysz³ośæ leczenia w onkologii?
Terapie indywidualne, celowane, dopasowane do 

danego cz³owieka i konkretnego nowotworu. Mamy 
coraz bardziej rozbudowane schematy leczenia, coraz 
wiêcej leków, mo¿liwości naświetlañ, ale coraz wyraź-
niej widaæ, ¿e skuteczne leczenie nie mo¿e polegaæ na 
stosowaniu tego samego schematu terapeutycznego do 
wszystkich pacjentów.

Czas wyleczenia przyjmowany w onkologii to piêæ 
lat, ale czêsto po kilku, czy kilkunastu latach wy-
leczony pacjent znów jest chory. To kolejny dowód 
na „spryt” komórek, które czekaj¹ i w odpowied-
nim dla nich momencie znów atakuj¹?

Rzeczywiście bywa tak, ¿e jakieś ogniska nowo-
tworowe czekaj¹ niejako uśpione, by w sprzyjaj¹cych 
dla nich okolicznościach siê uaktywniæ. Rozmawiamy 
jednak ca³y czas o teoriach, nikt w onkologii nie po-
wie, ¿e jest czegoś pewien na 100 procent. Przypusz-
czamy wiêc, ¿e do wyst¹pienia nowotworu potrzebna 
jest jakaś predyspozycja, jakiś fatalny splot wydarzeñ 
w biologii organizmu. Czêśæ mutacji odziedziczyliśmy 
po rodzicach, czêśæ nabyliśmy w trakcie naszego ¿ycia. 
Jeśli wiemy, ¿e w naszej rodzinie kilka bliskich osób 
chorowa³o na przyk³ad na raka okrê¿nicy to znaczy, ¿e 
mo¿emy mieæ do czynienia z predyspozycj¹ rodzinn¹. 
A to powinno byæ dla nas sygna³em ostrzegawczym: 
musimy siê systematycznie badaæ. Istotne jest minima-
lizowanie potencjalnego ryzyka wyst¹pienia choroby.

£atwo powiedzieæ: badaæ siê.
Wiem, ¿e ludzie siê boj¹, wol¹ nie wiedzieæ, ale to 

naprawdê ślepa uliczka. Wydaje mi siê, ¿e lepiej wie-
dzieæ i z t¹ wiedz¹ ¿yæ, pilnuj¹c ¿elaznej zasady sys-
tematycznej kontroli. Wiêkszośæ wcześnie wykrytych 
nowotworów jest uleczalna.

Mówi Pan o predyspozycjach genetycznych, bada-
niach profilaktycznych. Co w takim razie s¹dzi Pan 
o profilaktycznej mastektomii?
Nie jestem chirurgiem onkologiem, ale nie nak³a-

nia³bym do takiej operacji.
Nawet maj¹c świadomośæ obci¹¿enia?
Predyspozycja nie jest wyrokiem, jest tylko zwiêk-

szeniem szansy, ¿e nowotwór wyst¹pi, ale nie daje 
stuprocentowej pewności, ¿e zachorujemy. Dlatego 
stawia³bym na czêstsze badania pozwalaj¹ce wychwyciæ 
zmianê na wczesnym etapie. Inaczej, przez analogiê, 
zaczniemy ze strachu usuwaæ sobie narz¹dy potencjal-
nie zagro¿one nowotworem. No bo jeśli decydujemy 
siê na profilaktyczn¹ mastektomiê u kobiet, to dlaczego 
nie usuwaæ j¹der u mê¿czyzn, które te¿ s¹ nierzadkim 
miejscem rozwoju procesu nowotworowego? Rozu-
miem, ¿e ka¿dy ma prawo decydowania o sobie, ale 
strach przed chorob¹ nie powinien odbieraæ nam ra-
cjonalności w ocenie sytuacji.

Z czego ma Pan najwiêksz¹ satysfakcjê w pracy?
Najwiêksz¹ radośæ sprawia mi, ¿e prawie ka¿dy przy-

padek, który badam, jest inny.

”W histologii mamy określone kanony budowy każ-
dego narządu. Tak a nie inaczej wygląda błona 
śluzowa języka, jelita, czy żołądka. Są prawidłowe 
wzorce dla każdego gatunku. A w patologii mogą 
być takich wzorców miliony.
Na biurku mam sterty szkie³ek z wycinkami do ba-

dania. I ka¿de z tych 10 tysiêcy szkie³ek mo¿e przed-
stawiaæ coś innego. Za ka¿dym z tych szkie³ek kryje siê 
chore zwierzê i jakiś problem. A ja mam nadziejê, ¿e 
rozpoznanie, które dajê, mo¿e na przyk³ad uspokoiæ, 
¿e nowotwór by³ niez³ośliwy, usuniêty z marginesem 
zdrowej tkanki, wiêc nic z³ego nie powinno siê dziaæ. 
Ale mo¿e te¿ zwiêkszyæ uwagê, bo nowotwór by³ z³ośli-
wy? Trzeba wtedy zbadaæ wêz³y ch³onne, zrobiæ prze-
świetlenie p³uc, USG w¹troby, sprawdziæ, czy proces 
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siê nie rozsia³. Jeśli w rozpoznaniu stwierdzê obec-
nośæ komórek nowotworowych w linii ciêcia, to jest 
to informacja dla lekarza, ¿e mo¿e nast¹piæ wznowa, 
wiêc mo¿e lepiej zrobiæ kolejn¹ operacjê i mieæ pew-
nośæ, ¿e usunêliśmy ca³¹ masê nowotworow¹. Mówi¹c 
wprost, moja praca jest takim rodzajem podpowiedzi 
dla lekarza, jak powinien leczyæ, jaki schemat wybraæ, 
by zadzia³a³.

Pacjent lekarza medycyny weterynaryjnej to pa-
cjent szczególny - nie tylko nie powie, co go boli, 
ale te¿ trudno mu wyt³umaczyæ, jak bêdzie siê czu³ 
w trakcie leczenia.
I dlatego zawsze mówiê moim studentom, ¿e cz³o-

wiekowi mo¿na powiedzieæ „wypadn¹ ci w³osy, bê-
dziesz mia³ biegunkê, bêdziesz siê bardzo źle czu³, ale 
masz 20 procent szans, mo¿e 50, a mo¿e i 80, ¿e 
bêdzie dobrze” i wtedy cz³owiek decyduje siê na te-
rapiê onkologiczn¹, mobilizuje siê i walczy. A jak to 
samo powiedzieæ psu czy kotu? Czasem jest te¿ i tak, 
¿e terapia przynosi zwierzêciu wiêcej bólu i cierpienia 
ni¿ daje szans na wyzdrowienie i wtedy rol¹ lekarza 
jest porozmawiaæ z w³aścicielem o rozwa¿eniu decyzji 
o eutanazji jego pupila. To nigdy nie s¹ ³atwe decyzje, 
du¿o w nich zrozumia³ych emocji. Medycyna wete-
rynaryjna jednak ma tê mo¿liwośæ, ¿e w skrajnych 
sytuacjach mo¿e przynieśæ ulgê zwierzêciu za zgod¹ 
jego w³aściciela.

Komórki nowotworowe z barwion¹ aktyn¹ 
(fot. Wikimedia)

Czy patomorfolog to jest taki trochê detektyw?
Nawet chyba nie trochê, szczególnie je¿eli prze-

prowadza siê ca³¹ procedurê anatomopatologiczn¹, 
a wiêc dostajemy zw³oki zwierzêcia do sekcji. Czêsto 
na podstawie przeprowadzonej sekcji, pobranych or-
ganów, zrobionych preparatów histopatologicznych, 
musimy daæ odpowiedź na pytanie, dlaczego to zwierzê 
nie ¿yje, czy by³a to śmieræ naturalna, czy mo¿e ktoś 
siê do niej przyczyni³. Coraz czêściej odpowiadamy 
na pytania śledczych, czy znaleźliśmy oznaki znêcania 
siê nad zwierzêciem. Tak wiêc jesteśmy detektywami, 
martwe cia³o mówi do nas ju¿ tylko sob¹, zmianami, 
jakie w nim nast¹pi³y, a my je musimy odkryæ, opisaæ, 
zinterpretowaæ i daæ komuś odpowiedź na pytanie, 

co siê tak naprawdê przed śmierci¹ wydarzy³o. I to 
jest fascynuj¹ce.

Studenci medycyny weterynaryjnej te¿ czuj¹ ma-
jestat śmierci?
Tak, szczególnie na pierwszych æwiczeniach, kiedy 

wchodz¹ na salê prosektoryjn¹ i maj¹ pierwszy kontakt 
ze zw³okami. Najpierw widz¹ le¿¹cego psa, kota, konia, 
krowê. Wstrz¹sem jest dopiero pierwsze ciêcie, kiedy 
zaczyna siê wylewaæ krew, pojawia siê nieprzyjemny 
zapach, a na stó³ wyjmowane s¹ narz¹dy. Wtedy nie 
ma uśmieszków, ¿arcików, dogadywañ, które czasem 
siê pojawiaj¹ na æwiczeniach, podczas których ogl¹daj¹ 
preparaty. Czasami zdarza siê, ¿e ktoś zemdleje, wiêc 
musimy byæ bardzo czujni - patrzeæ nie tylko na zw³oki, 
ale te¿ reagowaæ na to, co siê dzieje ze studentami. 

Pamiêta Pan swoj¹ pierwsz¹ sekcjê?
Jeśli mo¿na to nazwaæ sekcj¹… W szkole podstawo-

wej by³em zapalonym akwaryst¹, mia³em 11 akwariów, 
w tym takie po 100, 150 litrów. W mieszkaniu w bloku 
na ósmym piêtrze, nic dziwnego, ¿e rodzice nie raz mó-
wili „synu, jak coś pêknie to bêdzie katastrofa, zalejesz 
s¹siadów do samego do³u”. Któregoś dnia przyszed³em 
po lekcjach, patrzê, a tu na dywanie le¿y rybka, gupik, 
w dodatku ciê¿arna. Wyskoczy³a z akwarium, ju¿ siê 
nie rusza³a, ale narybek w środku by³ jeszcze na tyle 
¿ywy, ¿e przeci¹³em jej brzuch i wyj¹³em go do s³oika 
z wod¹. Parê sztuk mi prze¿y³o.

No to zrobi³ Pan nie sekcjê, ale cesarskie ciêcie.
Na zw³okach… Ale jak widaæ, ju¿ wtedy mia³em 

wyraźne zainteresowania. Od ojca wzi¹³em ¿yletkê do 
golenia, czyst¹, z pude³eczka. A potem ju¿ na studiach 
u profesora Madeja na egzaminie dosta³em ocenê celu-
j¹c¹. Powiedzia³ mi siêgaj¹c po indeks: „proszê pana, 
po prawdzie to siê nie wpisuje, ale ja panu wpiszê” 
i doda³ „a jak pan skoñczy studia, to pan przyjdzie do 
mnie”. Pomyśla³em, ¿e mam jeszcze du¿o czasu przed 
sob¹ na zastanawianie siê nad t¹ ofert¹, ale te lata 
bardzo szybko minê³y. Po studiach poszed³em wiêc 
do profesora Madeja…

… i okaza³o siê, ¿e nie ma etatu.
Rzeczywiście, nie by³o. Jedyn¹ opcj¹ by³y studia dok-

toranckie, ale koniec koñców, z ró¿nymi perypetiami, 
fragmentami etatów ostatecznie zosta³em profesorem.

Czego uczy Pan swoich studentów?
Mówiê im, ¿e anatomia patologiczna to przedmiot, 

który jest najwa¿niejszy dla mnie. Bo to jest mój ulubio-
ny przedmiot. I w dodatku go uczê. Ale mówiê im te¿, 
¿e to przedmiot bardzo wa¿ny dla lekarza klinicysty, 
a przecie¿ wiêkszośæ z nich bêdzie w³aśnie klinicystami. 
To oni widz¹c pewne objawy maj¹ wiedzieæ, co siê 
dzieje z pacjentem. A tê wiedzê maj¹ w³aśnie dziêki 
patomorfologii. Bo robili sekcje, ogl¹dali preparaty 
i mog¹ byæ świadomymi lekarzami, którzy wiedz¹, ja-
kim zmianom wewn¹trz organizmu odpowiada dany 
objaw kliniczny.

”Staram się tak przekazać wiedzę, aby mogli świa-
domie leczyć zwierzęta, które do nich trafią, a jak 
człowiek się zapyta „panie doktorze, co się dzieje?”, 
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będą potrafili wytłumaczyć, co dolega jego kotu, psu 
czy śwince morskiej.
I znów podeprê siê swoim doświadczeniem: kiedy 

by³em dzieckiem i chodzi³em z psem do weterynarza, to 
wola³em takiego, który t³umaczy³ mi co robi, dlaczego 
i co siê dzieje z moim zwierzakiem. Taki lekarz zawsze 
budzi³ we mnie szacunek i mia³em do niego zaufanie.

Wci¹¿ jest Pan akwaryst¹?
Ju¿ nie, ale mo¿e kiedyś zdecydujê siê na akwarium 

ozdobne? To rzeczywiście by³a moja wielka pasja. Jeź-
dzi³em na gie³dy zoologiczne, sprzedawa³em rybki, ku-
powa³em. Nawet zim¹ sta³em na takiej gie³dzie w oko-
licach Legnickiej. Rybki mia³em w s³oikach, szczelnie 
owiniête rêcznikami, ¿eby nie zmarz³y. Marz³em za 
to ja. (śmiech) Ale z rybami kontaktu nie zerwa³em. 
Wêdkujê i to dla mnie sposób na oderwanie siê od 
codziennej bieganiny - najlepszy, jaki mo¿na tylko sobie 
wyobraziæ.

rozmawia³a Katarzyna Kaczorowska
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

STUDENTKI WETERYNARII 
STYPENDYSTKAMI MINISTRA

Karolina Kapturska, Anna Modliñska i Safoura Reza - 
studentki szóstego roku weterynarii zdoby³y stypendia 
ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego za znacz¹ce 
osi¹gniêcia naukowe. 17 stycznia 2020 roku

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego 
przyznawane s¹ rokrocznie studentom, którzy mog¹ 
pochwaliæ siê znacz¹cymi osi¹gniêciami naukowymi, 
takimi jak autorstwo lub wspó³autorstwo artyku³u na-
ukowego czy monografii, udzia³ w projekcie badaw-
czym, autorstwo i wyg³oszenie referatu oraz nagrody 
indywidualne i grupowe.

Studenci UPWr s¹ wśród nagrodzonych co roku, 
ale tym razem bank rozbi³ Wydzia³ Medycyny Wetery-
naryjnej. Wszystkie stypendystki - Karolina Kapturska, 
Anna Modliñska i Safoura Reza - studiuj¹ na 6. roku 
weterynarii.

Karolina Kapturska do swoich najwa¿niejszych osi¹-
gniêæ zalicza I i II miejsce w Sejmikach Studenckich Kó³ 
Naukowych w Olsztynie i Wroc³awiu, wspó³autorstwo 
artyku³u naukowego w czasopiśmie „Journal of Vete-
rinary Research” i trzech artyku³ów w czasopismach 
bran¿owych („Weterynaria w Praktyce”, „Medycyna 
Weterynaryjna”), jak równie¿ udzia³ w projektach ba-
dawczych realizowanych pod opiek¹ prof. Agnieszki 
Noszczyk-Nowak.

Fot. archiwum prywatne

- Marzenie o zostaniu lekarzem weterynarii towa-
rzyszy³o mi od najm³odszych lat i ju¿ za moment siê 
spe³ni. Jednak nigdy nie spodziewa³am siê, ¿e te ciê¿kie 
6 lat studiów uhonorowane zostanie tak¹ nagrod¹, ani 
¿e moja kariera potoczy siê w kierunku pracy nauko-
wej. Wszystko zmieni³o siê na zajêciach z diagnostyki 
prowadzonych przez prof. Agnieszkê Noszczyk-No-
wak, która rozbudzi³a we mnie ciekawośæ i chêæ do 
podejmowania wyzwañ, które wcześniej wydawa³y 
mi siê szalone. Jestem szczególnie zainteresowan¹ 
kardiologi¹ weterynaryjn¹ i w przysz³ości chcia³abym 
zostaæ specjalistk¹ w tym zakresie - opowiada Karoli-
na Kapturska i przyznaje, ¿e stypendium to ogromne 
wyró¿nienie, zaskoczenie i wielka radośæ, ¿e pracowite 
lata zosta³y docenione. - Ten sukces nie by³by mo¿liwy 
gdyby nie wspania³e osoby, które mia³am zaszczyt po-
znaæ i z którymi mog³am pracowaæ przez ostatnie lata, 
dlatego szczególnie podziêkowania nale¿¹ siê prof. 
Noszczyk-Nowak i lekarzom Marcinowi Micha³kowi 
i Piotrowi Frydrychowskiemu - za mnóstwo czasu i cier-
pliwości, wsparcie, pomoc i mo¿liwości, które jeszcze 
przede mn¹. Jestem ogromnie wdziêczna, dziêkujê!

Anna Modliñska na miêdzynarodowych konferen-
cjach we Wroc³awiu i w Warszawie zajê³a dwa razy 
I miejsce i raz III miejsce za badania transmisji pa³eczki 
Salmonelli miedzy gekonami a ludźmi, zastosowanie 
tracheoskopii u ptaków oraz zastosowania diagnostyki 
obrazowej u wê¿y. Bra³a udzia³ w badaniach w ramach 
grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS 16 „An-
tygeny uk³adu grupowego krwi P1PK u ptaków: rola 
syntazy Gb3/CD77 w oporności na toksyny Shiga”. 
Wyg³osi³a prezentacje dotycz¹ce przypadków klinicz-
nych zwierz¹t egzotycznych na weterynaryjnych konfe-
rencjach miêdzynarodowych w Pary¿u i Londynie, by³a Fot. Jakub Witkowski
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wspó³autork¹ prac prezentowanych na kongresach 
biochemicznych w Mediolanie i Zagrzebiu.

Fot. archiwum prywatne

- Stypendium ministra to coś, o czym ka¿dy ma-
rzy po cichu, ale nie do koñca wierzy, ¿e znajdzie siê 
w gronie tych szczêśliwców. Dalej przecieram oczy 
ze zdumienia, ¿e uda³o nam siê dostaæ do grona 500 
najlepszych studentów z ca³ej Polski. Taki wymarzo-
ny i najlepiej podsumowuj¹cy pracê podczas tych 6 
lat studiów prezent. Dziêki stypendium wiem, ¿e ca³y 
mój czas poświêcony na badania, godziny spêdzone 
w laboratorium, na sali sekcyjnej i zarwane noce mia³y 
sens, nie podciê³y mi skrzyde³, a pozwoli³y siê rozwi-
jaæ - mówi Anna Modliñska i równie¿ dziêkuje swoim 
nauczycielom:

- Chcia³abym podziêkowaæ ludziom, bez których 
nie by³abym w tym miejscu: dr. Tomaszowi Piasec-
kiemu, opiekunowi moich prac naukowych, mento-
rowi i pierwszemu nauczycielowi medycyny zwierz¹t 
egzotycznych; ca³emu zespo³owi Instytutu Immunolo-
gii i Terapii Doświadczalnej PAN, a w szczególności 
prof. Marcinowi Czerwiñskiemu i Annie Bereźnickiej 
za wprowadzenie w świat glikolipidów i niesamowit¹ 
wspó³pracê owocuj¹c¹ odkryciami i grantem; a na 
koniec dziêkujê równie¿ wszystkim cz³onkom SKN 
Medycyny Zwierz¹t Egzotycznych „Mephitis” za 6 
genialnych lat studiów, masê konferencji, wyjazdów, 
projektów i wspólnego motywowania siê do zg³êbiania 
świata nauki i medycyny „egzotyków”.

Safoura Reza bra³a udzia³ w badaniach nad ra-
kiem gruczo³u piersiowego, a wyniki swoich badañ 
przedstawia³a na miêdzynarodowych konferencjach 
we Wroc³awiu i w Warszawie, na których a¿ trzy razy 
zajê³a I miejsce. Na swoim koncie ma te¿ publikacje 
o dermatologii i ¿ywieniu zwierz¹t w czasopismach 
weterynaryjnych.

- Nie mog³am byæ bardziej szczêśliwa, ni¿ gdy dowie-
dzia³am siê, ¿e nasza trójka jest wśród sześciu studen-
tów weterynarii z ca³ej Polski, którzy dostali stypendium 
ministra. To piêkne zakoñczenie studiów i wynagro-
dzenie ca³ej pracy, jak¹ w³o¿y³am w swoje badania. 
Oczywiście nie by³oby to mo¿liwe bez wsparcia prof. 
Macieja Ugorskiego, który zaprosi³ mnie do swojego 
laboratorium, gdy przysz³am do niego na drugim roku 
i powiedzia³am, ¿e interesuj¹ mnie badania nad ko-

mórkami nowotworowymi, i wspiera mnie do dzisiaj. 
Dziêkujê równie¿ mojemu opiekunowi naukowemu, 
dr. Jaros³awowi Suchañskiemu, który nauczy³ mnie 
w³aściwie wszystkiego - od pipetowania po pisanie 
abstraktów i robienie prezentacji na konferencje. Od-
biera³ nawet moje telefony w sobotê o 21, kiedy nie 
wiedzia³am jak coś zrobiæ w laboratorium! Dziêki niemu 
mog³am siê bez stresu uczyæ i rozwijaæ - wszystkim 
¿yczê takiego wsparcia! - podsumowuje Safoura Reza.

mj
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

Akty i porady

prawne

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
DOTYCZ¥CYCH WETERYNARII

OPUBLIKOWANYCH W OKRESIE
OD SIERPNIA DO GRUDNIA 2019

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniaj¹ce rozporz¹-
dzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji 
obrotu detalicznego produktami leczniczymi weteryna-
ryjnymi i wzoru tej dokumentacji. (Dz.U. z  21 sierpnia 
2019 r. poz. 1515).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniaj¹ce rozporz¹-
dzenie w sprawie środków podejmowanych w zwi¹zku 
z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru świñ. (Dz.U. z 
20 sierpnia 2019r. poz. 1558).

Fot. archiwum prywatne
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ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowa-
dzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych 
serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku 
kura (Gallus gallus)” na lata 2017-2019. (Dz.U. z 2 
wrzesieñ 2019r. poz. 1672).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu danych 
zamieszczanych w rejestrze zwierz¹t gospodarskich 
oznakowanych. (Dz.U. z 03 września 2019 r. poz. 
1682).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniaj¹ce rozpo-
rz¹dzenie w sprawie materia³u biologicznego wykorzy-
stywanego w rozrodzie zwierz¹t gospodarskich. (Dz.U. 
z 10 wrzesnia 2019 r. poz.1730).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 5 września 2019 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie określenia obszarów objêtych 
nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi 
środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi 
w zwi¹zku z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru świñ, 
na których s¹ po³o¿one gospodarstwa rolne, w których 
s¹ utrzymywane świnie. (Dz.U. z 16 września 2019 r. 
poz. 1766).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 3 października 2019 r. uchylaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie środków podejmowanych 
w zwi¹zku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej 
grypy ptaków. (Dz.U. z 11 października 2019 r. poz. 
1935).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 
października 2019 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie 
w sprawie środków odurzaj¹cych, substancji psycho-
tropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów 
zawieraj¹cych te środki lub substancje. (Dz.U. z 29 
października 2019 r. poz. 2078).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie szcze-
gó³owych wymagañ weterynaryjnych dla prowadzenia 
miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc od-
poczynku zwierz¹t, miejsc prze³adunku zwierz¹t oraz 
miejsc wymiany wody przy transporcie zwierz¹t akwa-
kultury. (Dz.U. z 31 października 2019 r. poz. 2103).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia 
jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontro-
li oraz zakresu badañ kontrolnych zaka¿eñ zwierz¹t. 
(Dz.U. z 7 listopada 2019 r. poz. 2161).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 
listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia 
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie środków odu-
rzaj¹cych, substancji psychotropowych, prekursorów 
kategorii 1 i preparatów zawieraj¹cych te środki lub 
substancje. (Dz.U. z 22 listopada 2019 r. poz. 2301).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniaj¹ce 

rozporz¹dzenie w sprawie warunków i wysokości wy-
nagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy 
weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiato-
wego lekarza weterynarii. (Dz.U. z 2 grudnia 2019 r. 
poz. 2340).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarz¹-
dzenia środków podejmowanych w zwi¹zku z ryzykiem 
wyst¹pienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz.U. z 
6 grudnia 2019 r. poz. 2368).

J.Borowiec

RODO 
W ZAK£ADZIE LECZENIA ZWIERZ¥T
„Kilka dni temu ktoś zapyta³, które z przepisów 

RODO dotycz¹ przetwarzania danych zwierz¹t u we-
terynarza, bo podobno to równie¿ s¹ informacje wra¿-
liwe” - ubolewa Maciej Kawecki, by³y dyrektor departa-
mentu zarz¹dzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. 
Inn¹ sytuacjê znajdziemy na Twitterze Anny Popek, 
gdzie jak ujawnia dziennikarka, „lekarz weterynarii 
odmówi³ jej telefonicznego przekazania wyników ba-
dañ krwi... psa”. Powód? „bo RODO”. Przytoczone 
przypadki, to tak zwane i wszystkim ju¿ znane absurdy 
RODO, które g³ównie wynikaj¹ z nieznajomości tematu 
ochrony danych osobowych. Dośæ czêsto mo¿na spo-
tkaæ siê ze stwierdzeniem, ¿e tak ma³ych jednostek, jak 
np. gabinety weterynaryjne RODO nie dotyczy, co jest 
niestety oczywist¹ pomy³k¹ w interpretacji przepisów.

W niniejszym artykule postaram siê - po czêści 
w formie pytañ, odpowiedzi i przyk³adów - przybli¿yæ 
aspekty zwi¹zane z przetwarzaniem danych osobowych 
przede wszystkim w zak³adach leczniczych dla zwierz¹t.

Unijne Rozporz¹dzenie Rady UE 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r., czyli RODO, które obowi¹zuje 
w naszym kraju od 25 maja 2018r. nadal sprawia 
wiele problemów mikro i ma³ym przedsiêbiorstwom, 
a szczególnie tym prowadz¹cym jednoosobowo dzia³al-
nośæ gospodarcz¹. RODO jasno stanowi, ¿e przepisy 
dotycz¹ce ochrony danych osobowych obowi¹zuj¹ 
wszystkich przedsiêbiorców, którzy w ramach swojej 
dzia³alności gospodarczej w jakikolwiek sposób prze-
twarzaj¹ dane osobowe bez wzglêdu na to, czy za-
trudniaj¹ pracowników, czy nie, i nie ma tu ¿adnego 
znaczenia ani charakter, ani wielkośæ przedsiêbiorstwa. 
Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jak¹ nale¿y zrobiæ, to dostoso-
waæ swój system przetwarzania danych do wymogów 
prawnych poprzez wdro¿enie odpowiednich procedur, 
które jasno określ¹ zasady przetwarzania danych. Naj-
lepszym narzêdziem do tego bêdzie audyt z oszacowa-
niem ryzyka. Oczywiście nie chodzi tu o specjalistyczny 
i czasem dośæ kosztowny audyt bezpieczeñstwa zgodny 
np. z norm¹ ISO 27001, ale o proste, dostosowane do 
wielkości zak³adu i ilości gromadzonych danych, zwery-
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fikowanie operacji przetwarzania przez administratora 
danych z przepisami zawartymi w RODO.

Na pocz¹tek wyjaśnienie, kim jest administrator 
danych? Zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO administra-
torem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ 
publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samo-
dzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych. Z powy¿szej defini-
cji jasno wynika, ¿e w³aściciel zak³adu leczniczego, jako 
przedsiêbiorca jest administratorem danych.

Jak zatem mo¿e wygl¹daæ taki audyt w zak³adzie 
weterynaryjnym? 
Po pierwsze, nale¿y określiæ jakie dane gromadzi-

my i ustaliæ, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem. 
Pomocny tu bêdzie art. 4 ust. 1 RODO wyjaśniaj¹cy 
dok³adnie, ¿e „dane osobowe oznaczaj¹ informacje 
o zidentyfikowanej lub mo¿liwej do zidentyfikowa-
nia osobie fizycznej […] na podstawie identyfikatora 
takiego jak imiê i nazwisko, numer identyfikacyjny, 
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub je-
den b¹dź kilka szczególnych czynników określaj¹-
cych fizyczn¹, fizjologiczn¹, genetyczn¹, psychiczn¹, 
ekonomiczn¹, kulturow¹ lub spo³eczn¹ to¿samośæ 
osoby fizycznej”. 

Sam termin „przetwarzanie” oznacza wszelkie ope-
racje wykonywane na danych osobowych takie jak 
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz¹dkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 
pobieranie, przegl¹danie, wykorzystywanie, ujawnia-
nie poprzez przes³anie, rozpowszechnianie lub innego 
rodzaju udostêpnianie, dopasowywanie lub ³¹czenie, 
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Po drugie, nale¿y oceniæ, czy dane które groma-
dzimy, przetwarzamy na podstawie prawa. To my 
musimy ustaliæ, które i jakie dane bêdziemy w naszej 
dzia³alności przetwarzaæ.

Przyk³adowo: do wykonania us³ugi weterynaryjnej 
konieczne bêdzie zarejestrowanie danych w³aściciela 
zwierzêcia, tak wiêc tu podstaw¹ prawn¹ na przetwa-
rzanie tych danych bêdzie art. 7 ust. 5 Rozporz¹dzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 
2011r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia do-
kumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia 
zwierz¹t oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji. 
A co w przypadku, gdy we wspomnianym rozporz¹dze-
niu lub innym akcie prawnym nie znajdziemy podstawy 
prawnej na zakres danych, który chcemy przetwarzaæ? 
Tu konieczna bêdzie zgoda, o której w dalszej czêści 
artyku³u.

Po trzecie, nale¿y oceniæ zagro¿enia mog¹ce po-
jawiæ siê podczas przetwarzania danych. Ocena taka 
dotyczyæ bêdzie np. tego, w jaki sposób przechowu-
jemy dokumentacjê papierow¹, czy jest ona w odpo-
wiedni sposób zabezpieczona przed ujawnieniem, lub 
czy w odpowiedni sposób j¹ niszczymy. Czy system 
informatyczny s³u¿¹cy do rejestracji elektronicznej 
(program, baza danych) jest zabezpieczony loginem 
i has³em. Czy w odpowiedni sposób zabezpieczamy 
dane przesy³ane drog¹ mailow¹, np. do powiatowego 

inspektoratu weterynarii (np. lista zaszczepionych zwie-
rz¹t). I wreszcie, czy w odpowiedni sposób chronimy 
dane naszych klientów podczas rejestracji. Niezmiernie 
wa¿ne jest, aby odbieranie danych od klienta podczas 
jego wizyty, lub gdy rejestracja odbywa siê telefonicz-
nie, odbywa³o siê z zachowaniem poufności. Wiele 
placówek nie ma mo¿liwości stworzenia wydzielonej 
strefy lub oddzielnego pomieszczenia, które pozwoli-
³yby na zachowanie podawanych danych w tajemnicy, 
niemniej jednak przygotowanie np. kwestionariusza, 
który klient sam móg³by wype³niæ lub choæby zwy-
czajne poproszenie, by podczas rejestracji nikt inny 
nie znajdowa³ siê zbyt blisko, ju¿ w znacz¹cy sposób 
podnios³oby bezpieczeñstwo podawanych informacji. 
Innym zagadnieniem jest przesy³anie danych drog¹ 
mailow¹. Musimy pamiêtaæ, ¿e w³aściciel zak³adu le-
czenia zwierz¹t bêd¹c administratorem danych osobo-
wych ponosi odpowiedzialnośæ za ich bezpieczeñstwo, 
a wiêc powinien sam zadbaæ o to, aby dane te chroniæ 
w sposób odpowiedni.

Przyk³adowo: przesy³aj¹c drog¹ mailow¹ do 
PIW-u listê zaszczepionych zwierz¹t nale¿y j¹ zabez-
pieczyæ przed dostaniem siê w niepowo³ane rêce (przed 
wyciekiem). Jednym ze sposobów jest zaszyfrowanie 
przesy³anego pliku poprzez nadanie mu has³a. Jest 
wiele narzêdzi, dziêki którym mo¿emy to wykonaæ, 
a najbardziej dostêpnymi s¹ programy z pakietu MS 
Office, Word i Excel, które maj¹ wbudowane mecha-
nizmy nadawania has³a. Innym (rekomendowanym 
przez Urz¹d Ochrony Danych Osobowych) sposobem 
szyfrowania plików jest darmowy program 7zip, który 
posiada mechanizmy szyfruj¹ce na dośæ wysokim po-
ziomie bezpieczeñstwa. Po zaszyfrowaniu przesy³ane-
go pliku has³o przekazujemy odbiorcy innym kana³em 
komunikacji (sms lub telefonicznie).

Po czwarte, czy w odpowiedni sposób informujemy 
naszych klientów o tym, kto, dlaczego i na jakiej pod-
stawie prawnej przetwarza ich dane. Oczywiście mo¿e 
nasun¹æ siê tu proste pytanie: „przecie¿ klient wie, do 
kogo i po co przyszed³, wiêc po co mam go jeszcze 
informowaæ o tym, ¿e przetwarzam jego dane”. Pa-
miêtaæ jednak nale¿y, ¿e zak³ad leczniczy mo¿e korzy-
staæ z us³ug zewnêtrznych, np. biura rachunkowego, 
a tym samym powierza dane swoich klientów innemu 
podmiotowi - o takim powierzeniu nasz klient powinien 
wiedzieæ. Istotn¹ informacj¹ bêdzie te¿ okres, przez jaki 
bêdziemy jego dane przetwarzaæ, a tak¿e (bardzo wa¿-
ne!) poznaæ swoje prawa. Przygotowujemy zatem od-
powiedni¹ klauzulê informacyjn¹ zgodnie z art. 13 lub 
14 RODO, któr¹ umieszczamy w widocznym miejscu 
w placówce, lub na stronie internetowej zak³adu, lub 
jako za³¹cznik do sk³adanego wniosku. Klauzula infor-
macyjna nie musi byæ podpisywana przez klienta.

Kolejn¹ spraw¹ s¹ zgody na przetwarzanie danych, 
które dośæ czêsto sprawiaj¹ problemy i równie czêsto 
zbierane s¹ niepotrzebnie. Jak wspomnia³em wcze-
śniej, ka¿de przetwarzanie danych osobowych musi 
mieæ podstawê prawn¹. Je¿eli takiej podstawy w usta-
wodawstwie nie znajdujemy, wtedy takie prawo uzysku-
jemy w³aśnie poprzez zgodê. W trakcie naszego audytu 
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ustalamy wszelkie podstawy prawne i decydujemy, ja-
kie dane zbieramy w oparciu o literê ustanowionego 
prawa, a na jakie potrzebna jest nam zgoda. 

Przyk³adowo: realizacja umowy na wykonanie us³u-
gi leczenia zwierzêcia wymaga od lekarza weterynarii 
wpisania danych jego w³aściciela do ksi¹¿ki leczenia 
zwierz¹t, a czynnośæ ta ma podstawê prawn¹ wyni-
kaj¹c¹ ze wspomnianego wy¿ej rozporz¹dzenia o ile, 
zgodnie z zasad¹ minimalizacji, ¿¹damy od klienta tylko 
tych danych, które w rozporz¹dzeniu s¹ ujête (wskaza-
ny art. 7 ust. 5). Wtedy zgoda klienta nie jest wyma-
gana. Je¿eli natomiast poinformujemy klienta o tym, 
¿e istnieje mo¿liwośæ powiadomienia go o wynikach 
badañ zwierzêcia i potrzebujemy jego numer telefonu 
lub adres e-mail (tego zakresu danych nie znajdziemy 
w w/w rozporz¹dzeniu), wtedy musimy uzyskaæ jego 
zgodê na przetwarzanie wspomnianych danych. Zgo-
da taka musi byæ dobrowolna, a wykonanie us³ug nie 
mo¿e byæ uzale¿nione od jej wyra¿enia. Zgoda musi 
byæ podpisana lub potwierdzona elektronicznie.

Co z monitoringiem wizyjnym?
Wiele placówek świadcz¹cych us³ugi weterynaryjne 

posiada zainstalowany monitoring wizyjny. W trakcie 
audytu nale¿y sprawdziæ, czy dane wizerunkowe, które 
te¿ s¹ danymi osobowymi, równie¿ przetwarzane s¹ 
zgodnie z prawem. Zdaniem Prezesa UODO, moni-
toring jest jedn¹ z najbardziej inwazyjnych form 
przetwarzania danych osobowych, a jego stosowanie 
powinno ograniczaæ siê jedynie do sytuacji, kiedy nie 
istniej¹ inne, mniej ingeruj¹ce w prywatnośæ środki 
umo¿liwiaj¹ce zapewnienie bezpieczeñstwa. Warto 
w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zapis z monitoringu po-
winien ograniczaæ siê jedynie do wizji, bez nagrywania 
dźwiêku. 

Wykorzystywanie mikrofonów mo¿e okazaæ siê nie-
legalne. Prezes UODO jasno wskazuje, ¿e uprawnie-
nie do nagrywania dźwiêku posiadaj¹ jedynie s³u¿by 
specjalne i porz¹dkowe. Je¿eli nasz gabinet posiada 
zabezpieczenie w postaci monitoringu wizyjnego, któ-
ry s³u¿y bezpieczeñstwu placówki w postaci ochrony 
osób i mienia, to podstaw¹ prawn¹ do przetwarzania 
danych wizerunkowych bêdzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prze-
s³anka ta dotyczy wy³¹cznie podmiotów prywatnych. 
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e przy przetwarzaniu danych wi-
zerunkowych konieczne jest odpowiednie powiado-
mienie osób, które znajd¹ siê w jego zasiêgu. Sam 
graficzny wizerunek kamery nie wystarczy. Potrzebna 
jest jeszcze informacja o takim przetwarzaniu (klauzula 
informacyjna). 

Obowi¹zek ten mo¿na spe³niæ na kilka sposobów. 
Jednym z nich jest po prostu umieszczenie tabliczki 
z wizerunkiem kamery wraz z klauzul¹ informacyjn¹ 
na drzwiach wejściowych do zak³adu. Mo¿e byæ to 
pe³na treśæ klauzuli b¹dź tylko informacja z danymi 
administratora, a tekst pe³nej klauzuli umieściæ np. na 
stronie internetowej lub na tablicy og³oszeñ zak³adu. 
W tym drugi przypadku na tabliczce wskazujemy ju¿ 
tylko miejsce umieszczenia pe³nej informacji.

Czy zak³ad weterynaryjny musi mieæ wdro¿on¹ 
politykê bezpieczeñstwa danych osobowych? Nie 
musi, ale…
Unijne Rozporz¹dzenie RODO nie definiuje w spo-

sób jednoznaczny konieczności posiadania takiej poli-
tyki. W art. 5 ust. 2 RODO wskazane jest natomiast, 
¿e administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
przepisów dotycz¹cych przetwarzania danych i musi 
byæ w stanie wykazaæ ich przestrzeganie. Stworzenie 
dla w³asnego zak³adu polityki, w której zostan¹ opi-
sane sposoby i wdro¿one procedury bezpieczeñstwa 
przetwarzania danych, pozwol¹ na usystematyzowa-
nie ca³ego procesu, a w razie konieczności siêgniê-
cia do tych procedur celem np. zapoznania swoich 
pracowników z jej zapisami. Politykê tak¹ tworzymy 
po przeprowadzeniu audytu i na podstawie tego, co 
ustaliliśmy w jego trakcie, opisujemy sposoby prze-
twarzania, a tak¿e procedury, które pozwol¹, by dane 
osobowe by³y przez nasz zak³ad przetwarzane w sposób 
w³aściwy, bezpieczny i zgodnie z prawem.

Czy zatrudniaj¹c pracowników w³aściciel zak³adu 
weterynaryjnego musi spe³niæ jakieś obowi¹zki 
RODO? Tak.
W zwi¹zku z zatrudnianiem pracowników (etato-

wych, sta¿ystów, na umowy cywilnoprawne) istnieje 
szereg uwarunkowañ, które nale¿y spe³niæ, gdy¿ zatrud-
niaj¹c pracownika przetwarzamy jego dane osobowe 
zwyk³e oraz dane szczególne („wra¿liwe”). Podstaw¹ 
prawn¹ legalizuj¹c¹ przetwarzanie takich danych bê-
dzie umowa o pracê lub umowa do odbycia sta¿u/
praktyki, b¹dź umowa - zlecenie, tak wiêc zatrudniaj¹c 
pracownika nie pozyskujemy od niego zgody na prze-
twarzanie jego danych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, 
gdy „jest niezbêdne do wykonania umowy, której 
stron¹ jest osoba, której dane dotycz¹, lub do pod-
jêcia dzia³añ na ¿¹danie osoby, której dane dotycz¹, 
przed zawarciem umowy”. Wskazany artyku³ umocuje 
równie¿ umowy na us³ugi zawierane z kontrahentami. 
To on bêdzie podstaw¹ prawn¹ do przetwarzania ich 
danych. W obu przypadkach nie pobieramy zgód na 
przetwarzanie danych, ale nale¿y pamiêtaæ o obowi¹z-
ku informacyjnym. 

Po zatrudnieniu pracownika nale¿y zapoznaæ go 
równie¿ z nasz¹ polityk¹ przetwarzania danych osobo-
wych oraz nadaæ mu upowa¿nienie do przetwarzania. 
Upowa¿nienie to jest bardzo wa¿ne i dośæ czêsto po-
mijane, a zauwa¿yæ nale¿y, ¿e obowi¹zek jego nadania 
wynika wprost z art. 29 RODO. Kolejnym obowi¹z-
kiem zwi¹zanym z zatrudnieniem jest (znów) klauzula 
informacyjna, z któr¹ pracownika nale¿y zapoznaæ.

Czy mo¿na umieszczaæ imiê i nazwisko na 
drzwiach gabinetów lub na identyfikatorach? Tak.
Umieszczenie imienia i nazwisko lekarza wetery-

narii lub innego pracownika na drzwiach gabinetu 
b¹dź na identyfikatorze noszonym przy fartuchu nie 
narusza przepisów o ochronie danych, bowiem dane 
te s¹ ściśle zwi¹zane z wykonywan¹ prac¹. Podobnie 
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dane pracownika mo¿emy umieściæ na naszej stronie 
internetowej, jednak gdy chcemy umieściæ na stronie 
www jego zdjêcie, to wymagana na to jest jego zgoda. 

Czy mo¿na umieszczaæ listê klientów z godzinami 
wizyt w lecznicy na tablicy og³oszeñ? Nie.
Publikowanie danych osobowych klientów w miejscu 

ogólnodostêpnym jest niedozwolone. Praktyka taka 
z³ama³aby przepisy o ochronie danych osobowych.

O co chodzi z udostêpnieniem i powierzeniem 
danych?
Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi 

musi byæ uzasadnione prawnie. Czym innym bêdzie 
udostêpnienie danych, a czym innym powierzenie. Po-
wierzenie danych nastêpuje w momencie, gdy zak³ad 
leczniczy korzysta z us³ug innego podmiotu, któremu 
przekazuje dane swoich klientów, np. do biura rachun-
kowego. W tym przypadku podmiot, który na nasze 
zlecenie bêdzie przetwarza³ dane staje siê podmiotem 
przetwarzaj¹cym. Ten tryb przekazania danych wyma-
ga podpisania umowy powierzenia zawartej pomiêdzy 
administratorem a podmiotem przetwarzaj¹cym. Naj-
prościej ujmuj¹c: gdy ktoś za nas i na nasze polecenie 
przetwarza dane, za które to my jesteśmy odpowie-
dzialni, to mówimy o powierzeniu.

Udostêpnienie danych jest dzia³aniem, w wyniku 
którego drugi podmiot staje siê odrêbnym administra-
torem danych. Taka okolicznośæ pojawia siê na przy-
k³ad w momencie przekazania wspomnianej ju¿ listy 
zwierz¹t zaszczepionych do powiatowego inspektoratu 
weterynarii. Do tej czynności nie jest wymaga ¿adna 
umowa, gdy¿ przekazanie takie ma ju¿ swoj¹ podstawê 
prawn¹ w ustawodawstwie (dzia³anie z urzêdu). Art. 28 
ust. 2 ustawy o zak³adach leczniczych dośæ konkretnie 
wskazuje na czynności udostêpniania dokumentacji 
prowadzonej przez zak³ad leczniczy. 

Udostêpnieniem bêdzie równie¿ przekazanie danych 
policji np. z monitoringu. W tym przypadku konieczny 
bêdzie wniosek z³o¿ony najczêściej przez komendanta 
policji (dzia³anie na wniosek).

„Usuñ Pan moje dane, bo mój pies i tak ju¿ nie 
¿yje!” - Czy mogê usun¹æ dane klienta na jego 
¿¹danie? Tak, ale…
Zgodnie z art. 17 RODO ka¿dej osobie, której dane 

s¹ przetwarzane, przys³uguje prawo do ich usuniêcia, 
czyli do bycia zapomnianym. Na potrzeby niniejszego 
artku³u omówiê wy³¹cznie przes³anki, jakie mog¹ wy-
st¹piæ w zak³adzie weterynaryjnym. Otó¿ nasz klient 
mo¿e zwróciæ siê z ¿¹daniem ich usuniêcia wtedy, gdy:

a) jego dane nie s¹ ju¿ niezbêdne do celów, do któ-
rych zosta³y zebrane;

b) wycofa³ zgodê, na podstawie której przetwarzane 
by³y jego dane;

c) jego dane by³yby przetwarzane niezgodnie z pra-
wem.

Administrator danych ma obowi¹zek bez zbêdnej 
zw³oki usun¹æ dane w przypadku wyst¹pienia przynaj-
mniej jednej z ww. przes³anek. 

Przyk³adowo: je¿eli pozyskaliśmy i przetwarzamy 
dane bez konkretnej podstawy prawnej (lit. c), to bez 
zbêdnej zw³oki musimy te dane usun¹æ. Je¿eli prze-
twarzamy dane na podstawie zgody (np. na adres e-
-mail lub nr telefonu), a klient za¿¹da ich usuniêcia 
wycofuj¹c tym samym swoj¹ zgodê (lit. b), to równie¿ 
bez zbêdnej zw³oki musimy te dane usun¹æ. Jednak 
przes³anka pierwsza (lit. a) nie jest ju¿ tak oczywista. 
Klient nie mo¿e ¿¹daæ od nas natychmiastowego 
usuniêcia jego danych, gdy¿ w tym przypadku zasto-
sowanie ma przepis szczegó³owy, a konkretnie art. 28 
ust. 4 ustawy o zak³adach leczniczych mówi¹cy o tym, 
¿e dokumentacja świadczonych us³ug weterynaryjnych 
powinna byæ przechowywana przez zak³ad leczniczy dla 
zwierz¹t przez okres 3 lat. Dopiero po up³ywie tego 
okresu zak³ad powinien usun¹æ dane klienta.

Aby nie by³o niejasności i niepotrzebnych roszczeñ 
ze strony klientów (z czym spotka³em siê w praktyce) 
informacjê o okresie przechowywania danych nale¿y 
umieściæ we wspomnianej ju¿ klauzuli informacyjnej, 
która dziêki temu staje siê nie tylko znienawidzonym 
obowi¹zkiem na³o¿onym przez RODO, ale równie¿ 
u³atwieniem w przekazaniu konkretnych informacji.

Czy muszê powo³aæ inspektora ochrony danych? 
Nie.
W art. 37 RODO wskazane zosta³y trzy g³ówne prze-

s³anki definiuj¹ce obowi¹zek powo³ania IOD, z których 
nie wynika, by zak³ad weterynaryjny by³ obwi¹zany 
do powo³ania inspektora ochrony danych. Wynika to 
z faktu, i¿ (w du¿ym skrócie ujmuj¹c): 

• taka jednostka nie jest podmiotem publicznym;
• nie monitoruje stale osób, których dane przetwarza 

(nie jest firm¹ śledz¹c¹ ludzi np. w Internecie) oraz 
jego g³ówna dzia³alnośæ nie jest zwi¹zana ściśle 
z przetwarzaniem danych na du¿¹ skalê;

• nie przetwarza na du¿¹ skalê danych szczególnych 
kategorii („wra¿liwych”).

W niewielkim zak³adzie weterynaryjnym powo³anie 
inspektora ochrony danych moim zdaniem jest zbêdne, 
gdy¿ rzetelne przygotowanie i wdro¿enie podstawo-
wych procedur i zasad ochrony danych osobowych, 
przez samego administratora danych, powinno wy-
starczyæ dla nale¿ytego ich zabezpieczenia. Niemniej 
jednak nale¿y mieæ na uwadze, ¿e IOD to du¿a korzyśæ 
dla ka¿dej firmy. Nawet jeśli prawo nie nakazuje powo-
³aæ inspektora ochrony danych, warto rozwa¿yæ sko-
rzystanie z jego us³ug, które mog³yby znacznie pomóc 
w przestrzeganiu wytycznych RODO.

„Nie, bo RODO” i informacje wra¿liwe
Wracaj¹c do pocz¹tku artyku³u i s³ynnego ju¿ „nie, 

bo RODO”. Dlaczego niektórzy boj¹ siê informowaæ 
telefonicznie swoich klientów o wynikach badañ ich 
zwierz¹t? Dlaczego boimy siê zadzwoniæ do naszego 
klienta, lub wys³aæ do niego wiadomośæ o zmianie np. 
terminu lub godziny wizyty? Dlatego, ¿e nie mamy 
pewności, czy mamy do tego prawo. W artykule pisa-
³em o potrzebie gromadzenia zgód i o sytuacjach, kiedy 
tej zgody mieæ nie musimy, ale raz jeszcze przypomnê: 
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je¿eli mamy zgodê na przetwarzanie numeru telefo-
nicznego lub adresu e-mail, to przecie¿ w jakimś celu 
nasz klient nam tej zgody udzieli³. A co w przypadku, 
kiedy nie mamy takiej zgody, a mimo to musimy do 
klienta zadzwoniæ z jakiejś bardzo wa¿nej, np. zdro-
wotnej lub innej medycznej przyczyny, a jego numer 
pozyskaliśmy z innego źród³a? Wtedy wykonanie ta-
kiego telefonu uznane bêdzie za wy¿sz¹ koniecznośæ 
podyktowan¹ dobrem zwierzêcia i wystarczy podczas 
rozmowy klientowi przekazaæ informacjê sk¹d mamy 
jego numer i w jakim celu go pozyskaliśmy.

Jak zachowaæ siê w sytuacji, gdy to klient sam do nas 
dzwoni prosz¹c np. o wyniki badañ zwierzêcia? Oczy-
wiście nie mo¿emy mu odmówiæ „bo RODO”, i ¿e nie 
mamy jego zgody na przetwarzanie jego danych, a to 
z prostej przyczyny - to klient do nas zadzwoni³, a wiêc 
musi podaæ swoje dane, chc¹c informacjê o wynikach 
badañ uzyskaæ, tak wiêc wykonuj¹c ten prozaiczny 
telefon i podaj¹c nam swoje dane, automatycznie prze-
kaza³ nam zgodê na ich przetwarzanie.

I wreszcie sprawa danych wra¿liwych
Jedynymi danymi szczególnych kategorii, czyli wra¿-

liwymi, jakie w zak³adzie leczniczym dla zwierz¹t mog¹ 
siê pojawiæ, bêd¹ dane naszego pracownika. W przy-
padku choroby lub wypadku pracownika b¹dź te¿ 
w sprawach zwi¹zanych z jego niepe³nosprawności¹, 
mamy do czynienia z danymi wra¿liwymi. O ¿adnych 
danych wra¿liwych zwierzêcia nie mo¿e byæ mowy, 
bo… ¿adne dane osobowe zwierz¹t nie istniej¹! 
Dane osobowe dotycz¹ wy³¹cznie osób fizycznych. 

Stara³em siê przedstawiæ najwa¿niejsze aspekty zwi¹-
zane z przetwarzaniem danych osobowych mog¹ce 
pojawiæ siê w dzia³alności zak³adu leczniczego dla zwie-
rz¹t. W mojej codziennej pracy bardzo czêsto spotykam 
siê z problemami, z którymi borykaj¹ siê szczególnie 
administratorzy ma³ych jednostek, g³ównie z powodu 
tego, ¿e RODO bêd¹c zagadnieniem wielop³aszczy-
znowym, nie jest przez to tematem ³atwym i przyjem-
nym. Wiele g³osów określaj¹cych RODO jako „unijne 
bzdury”, bierze siê z nieznajomości, niezrozumienia 
problemów lub te¿ ich wyolbrzymiania. Wdra¿aj¹c 
opisane w artykule podstawowe zasady i dochowu-
j¹c jednocześnie ich za³o¿eñ, mo¿na w ³atwy i zgodny 
z prawem sposób przetwarzaæ dane swoich klientów 
bez obawy przed konsekwencjami karnymi.

Autor: Rafa³ Guzik
zawodowy IOD

w³aściciel firmy PROTEGO 
 www.protego-odo.pl

OBOWI¥ZEK PRZEKAZANIA LISTY PSÓW 
ZASZCZEPIONYCH P/WŚCIEKLIŹNIE 
POWIATOWEMU LEKARZOWI WET. 

Z uwagi na wystêpuj¹ce sytuacje, w których lekarz 
weterynarii powo³uj¹c siê na RODO nie chce przekazaæ 
listy psów zaszczepionych p/wściekliźnie informujê, ¿e 
zgodnie z §3 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie wzoru 
i szczegó³owego sposobu prowadzenia rejestru psów 
zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru za-
świadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie, 
w zwi¹zku z art. 56 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 
11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierz¹t (tekst jednolity 
DZ.U. z 2018r. poz. 1967), psy poddane szczepieniu 
podlegaj¹ wpisowi do rejestru prowadzonego przez 
lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po prze-
prowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje siê 
zaświadczenie lub dokonuje siê wpisu w paszporcie, 
o którym mowa w art. 24e ust. 2. 4a. Dane z rejestru, 
o którym mowa w ust. 4, dotycz¹ce szczepieñ prze-
prowadzonych w danym miesi¹cu s¹ przekazywane 
powiatowemu lekarzowi weterynarii w³aściwemu ze 
wzglêdu na miejsce po³o¿enia zak³adu leczniczego dla 
zwierz¹t, do 15. dnia nastêpnego miesi¹ca. 

Zatem lekarz weterynarii ma obowi¹zek przekazaæ 
powiatowemu lekarzowi weterynarii dane z rejestru, 
a nie tylko informacjê o liczbie psów zaszczepionych 
przeciwko wściekliźnie. 

W sytuacji, gdy wystêpuje przes³anka legalizuj¹ca 
przetwarzanie danych osobowych, a tak¹ przes³ank¹ 
s¹ wy¿ej wskazane akty prawne, mamy do czynienia 
z przetwarzaniem zgodnie z art. 6 ust, 1 lit. c) RODO, 
czyli przetwarzaniem niezbêdnym do wype³nienia obo-
wi¹zku prawnego ci¹¿¹cym na administratorze danych. 

Inspektor ochrony danych
Rafa³ Guzik

Kronika

wydarzeñ

ZMIANA PREZYDENCJI 
DOLNOŚL. FORUM SAMORZ¥DÓW 

ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO
W dniu 27 listopada 2019r. w siedzibie Dolnośl¹-

skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odby³o siê spotka-
nie przedstawicieli cz³onków Forum na czele z pre-
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zesami Dolnośl¹skich Izb: Aptekarskiej; Lekarskiej; 
Pielêgniarek i Po³o¿nych z Jeleniej Góry, Wa³brzycha 
i Wroc³awia oraz Lekarsko-Weterynaryjnej.

Prezes Rady DIL-Wet. - dr Wojciech Hildebrand 
z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alności I prezydencji (6 
miesiêcy), któr¹ pe³ni³a nasza Izba. Przede wszystkim 
by³y to prace organizacyjne nowo powsta³ej jednostki, 
stworzenie jej wizerunku m.in. poprzez utworzenie 
strony internetowej www.dfszzp.pl, ustalenie zasad 
finansowania dzia³alności podejmowanej przez Forum. 
Zaproponowano i przyjêto tematy, jakimi powinna 
siê zaj¹æ nasza organizacja, a mianowicie: problem 
wypalenia zawodowego, spadek zaufania spo³ecznego 
do zawodu, w pakietach ubezpieczenia cz³onków samo-
rz¹du uwzglêdnienie pomocy prawnej i ubezpieczenia 
zarobków, hejt internetowy, recepty.

W dyskusji poruszone zosta³y sprawy wykonywa-
nia zawodu w poszczególnych izbach (np. nadawanie 
prawa wykonywania zawodu, przerwy w wykonywaniu 
zawodu) oraz poszerzenie Forum o inne samorz¹dy 
zawodowe, które s¹ zainteresowane przyst¹pieniem do 
Forum. Ustalono, ¿e bêd¹ organizowane konferencje 
tematyczne, a ewentualne nowe tematy nale¿y zg³aszaæ 
przewodnicz¹cemu aktualnej prezydencji.

G³ównym punktem spotkania by³ wybór Izby na 
drug¹ prezydencjê. Po dyskusji, na wniosek dr. Paw³a 
Wróblewskiego, przez aklamacjê wybrana zosta³a Izba 
Aptekarska, której przewodniczy mgr Pawe³ £ukasiñ-
ski. Symbolicznego przekazania prezydencji dokona³ 
dr Wojciech Hildebrand.

 J.D.

SPOTKANIE OP£ATKOWE 
KO£A SENIORÓW – 10.12.2019r.

W gościnnych progach DIL-Wet. przywita³ Seniorów 
gospodarz - wiceprezes Izby - dr Robert Karczmarczyk, 
przekazuj¹c jednocześnie pozdrowienia i ¿yczenia świ¹-
teczno-noworoczne w imieniu nieobecnego prezesa 
- dr. Wojciecha Hildebranda. Ze wzglêdu na bêd¹cego 
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w szpitalu Prezesa Ko³a Seniorów - kol. Bohdana Woj-
tala, ¿yczenia, jak zwykle w rymowanej formie, z³o¿y³ 
Honorowy Prezes - dr Józef Szyñkarczuk. Wspomnia³ 
równie¿ zmar³ych: śp. Teresê Fronczek i śp. Tadeusza 
Krupiarza. Ich pamiêæ uczczono minut¹ ciszy. Chwile 
wzruszeñ prze¿y³ pisz¹cy te s³owa przyjmuj¹c kondolen-
cje po śmierci ma³¿onki Teresy, sk³adane przez przyby-
waj¹cych na spotkanie. Kol. Andrzej Janiszewski, jako 
oficjalny delegat Izby na pogrzeb śp. Tadeusza Krupia-
rza, opowiedzia³ o przebiegu tej smutnej uroczystości. 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Zdzis³aw Król 
w swoim wyst¹pieniu mówi³ o uroczystościach z okazji 
100-lecia powo³ania S³u¿by Weterynaryjnej. Podziêko-
wa³ za udzia³ w nich Seniorów. Wrêczy³ równie¿ pa-
mi¹tkowy medal oraz monografiê wydane z tej okazji, 
ni¿ej podpisanemu, nieobecnemu na wspomnianych 
uroczystościach z powodu choroby ¿ony. Wspomnia³ 
te¿ o filmie na stronie internetowej inspekcji wet. 
z koncertem orkiestry wojskowej. Poinformowa³ rów-
nie¿ o zagro¿eniu ASF w zwi¹zku ze stwierdzeniem tej 
choroby w Wielkopolsce. Jego wyst¹pienie zakoñczy³y 
serdeczne s³owa ¿yczeñ świ¹teczno- noworocznych.

Tradycyjne ju¿ dzielenie siê op³atkiem i przekazywa-
ne sobie wzajemnie ¿yczenia poprzedzi³y bogat¹ asor-
tymentowo konsumpcyjn¹ czêśæ spotkania i rozmowy 
wspomnieniowe uczestników. Zabrak³o jedynie oprawy 
muzycznej, bo na spotkanie nie przyby³ nasz wspania³y 
multiinstrumentalista i wokalista kol. Jan Springer. 

Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê pracownicom 
biura, Paniom: Joannie Kwieciñskiej, Teresie Rogow-
skiej i Danucie Wojewódzkiej za perfekcyjne przygo-
towanie naszego spotkania. 

Do zobaczenia ju¿ w nowym roku 2020!
Rudolf Andrzej Fronczek

UROCZYSTOŚÆ WRÊCZENIA 
DYPLOMÓW PRAWA WYKONYWANIA 
ZAWODU I WIECZÓR WIGILIJNY 2019
W dniu 18 grudnia 2019r. w Pa³acu w Paw³owicach 

o godz. 15.00 odby³o siê ostatnie w roku posiedzenie 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (re-
lacja wewn¹trz Biuletynu).

Po zakoñczeniu posiedzenia Rady, o godz. 17.00 
w Sali Kolumnowej Pa³acu odby³a siê uroczystośæ wrê-
czenia dyplomów lekarzom weterynarii, którym Rada 
DIL-Wet. w 2019 roku nada³a prawo wykonywania 
zawodu. By³a to uroczystośæ szczególna, bo odbywa³a 
siê w roku, w którym Polska S³u¿ba Weterynaryjna 
obchodzi³a swoje 100-lecie.

Uroczystośæ rozpocz¹³ Prezes Rady DIL-Wet. Woj-
ciech Hildebrand witaj¹c Gości i uczestników spotka-
nia, którymi byli: Jacek £ukaszewicz - Prezes Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, p³k. Dariusz Jackowski 
- zastêpca Szefa S³u¿by Weterynaryjnej Wojska Polskie-
go, O. dr Jerzy Brusi³o - Krajowy Duszpasterz Lekarzy 
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Weterynarii, Lech Rybarczyk - Przewodnicz¹cy Sekcji 
Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidar-
nośæ”, Zdzis³aw Król - Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii, Pawe³ Wróblewski - Prezes Dolnośl¹skiej 
Rady Lekarskiej, Andrzej Wojnar - Przewodnicz¹cy 
Komisji ds. Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej, 
Pawe³ £ukasiñski - wiceprezes Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Aptekarskiej, prof. Wojciech Ni¿añski - Przewodnicz¹-
cy Rady Dyscypliny Weterynaria Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wroc³awiu, Wies³awa Bober - Prezes 
Zarz¹du Fundacji „Pro Medici Veterinarii”, Magdale-
na Lenart-Ojak - Przewodnicz¹ca Zarz¹du Funduszu 
Pomocy Kole¿eñskiej, dr prawa Anna Zalesiñska, dr 
prawa Piotr Rodziewicz, powiatowi lekarze wetery-
narii, nasze Panie - pracownice biura Izby: Joanna 
Kwieciñska, Teresa Rogowska i Danuta Wojewódzka 
oraz powitani w sposób szczególny adepci sztuki we-
terynaryjnej - lekarze weterynarii, którzy w roku 2019 
otrzymali prawo wykonywania zawodu. 

Po powitaniu Gości, czêśæ artystyczn¹ wype³ni³ re-
cital Pani Moniki Bolly - aktorki Teatru Polskiego we 
Wroc³awiu. By³ to fragment spektaklu „10 przykazañ 
dla Kalini” (w re¿yserii Stanis³awa Melskiego - obec-
nego na Sali) poświêconego znanej aktorce i artystce 
kabaretowej - Kalinie Jêdrusik, która m,in. wystêpo-
wa³a w ciesz¹cym siê wielka popularności¹ Kabarecie 
Starszych Panów. Pani Monika Bolly wspaniale wcieli³a 
siê w osobê Kaliny Jêdrusik, za co zarówno w trakcie 
recitalu, jak te¿ po jego zakoñczeniu nagradzana by³a 
gromkimi brawami.

Po czêści artystycznej wyst¹pili zaproszeni goście, 
którzy podziêkowali za zaproszenie i z³o¿yli ¿yczenia 
Świ¹teczno-Noworoczne wszystkim obecnym oraz Ro-
dzinom weterynaryjnym. Goście z Izby Lekarskiej wrê-
czyli Prezesowi Hildebrandowi Świ¹teczne upominki.

Najwa¿niejszym wydarzeniem wieczoru by³o uroczy-
ste wrêczenie dyplomów prawa wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii. Rozpoczynaj¹c tê czêśæ uroczy-
stości Przewodnicz¹cy Komisji Etyki Rady DIL-Wet. 
dr Jerzy Borowiec przybli¿y³ rozpoczynaj¹cym swoj¹ 
przygodê z zawodem warunki pracy lekarza weterynarii 
dawniej i dzisiaj. Szczególn¹ uwagê zwraca³ na stronê 
etyczn¹ wykonywania zawodu, podkreśla³ ¿e jest to 
zawód zaufania publicznego, którego godności nale¿y 
strzec, którego rzetelne wykonywanie chroni zdrowie 
i ¿ycie ludzi i zwierz¹t. Po tym wyst¹pieniu odby³o siê 
wrêczanie Dyplomów. Dyplomy wraz z Kodeksem Ety-
ki Lekarza Weterynarii oraz ksi¹¿kê „Weterynaria Dol-
nośl¹ska w 100-leciu Polskiej S³u¿by Weterynaryjnej” 
wrêcza³ Prezes Wojciech Hildebrand oraz kol. Jerzy 
Borowiec. Wszyscy lekarze, którzy otrzymali Dyplomy 
z³o¿yli Przyrzeczenie lekarza weterynarii: 

„Jako lekarz weterynarii przyrzekam, ¿e w zgodzie 
z mym powo³aniem, w trakcie pe³nienia obowi¹zków 
zawodowych bêdê postêpowa³ sumiennie i zgodnie 
z aktualn¹ wiedz¹ weterynaryjn¹, strzeg³ godności za-
wodu, przyczynia³ siê w miarê mo¿liwości do postêpu 
nauk weterynaryjnych, a tak¿e wykonywa³ obowi¹zki 
wynikaj¹ce z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu 
Etyki Lekarza Weterynarii” 
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- po czym zrobili wspólne zdjêcie z Prezesem i Prze-
wodnicz¹cy Komisji Etyki (zamieszczone na ok³adce 
Biuletynu). 

Przechodz¹c do kolejnej czêści wieczoru Prezes 
Wojciech Hildebrand z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia Świ¹-

teczno-Noworoczne w formie 
wiersza w³asnego autorstwa, po 
czym odda³ g³os Ojcu Brusi³o. 
Nasz Duszpasterz podkreśli³ jak 
wa¿ni dla stworzeñ s¹ lekarze we-
terynarii i jak bardzo potrzebne 
jest odpowiedzialne wype³nianie 
ich powo³ania. Z³o¿y³ wszystkim 
lekarzom weterynarii i Ich Rodzi-
nom ¿yczenia na Świêta Bo¿ego 
Narodzenia, po czym pob³ogo-
s³awi³ przywiezione przez siebie 

op³atki, którymi po³amali siê i z³o¿yli sobie indywidu-
alnie ¿yczenia uczestnicy uroczystości. Wieczór zakoñ-
czy³a wspólna Wieczerza Wigilijna.  

J.D.

Wigilia DIL-Wet. 2019

Szanowni Pañstwo, drodzy Goście, i Adepci moi mili
Cieszy mnie fakt, ¿eście wszyscy tu gromadnie siê zjawili
Gości zacnych, z miejsc przeró¿nych i urzêdów wszelkich
Wszystkich, z miast tych du¿ych jak i te¿ niewielkich
Pozdrawiam serdecznie i chylê siê nisko
Prezesom, Dyrektorom, Świeckim i Braciszkom
Wszystkich Pañstwa witam i k³aniam siê w pas
Cieszy mnie fakt, ¿eście chcieli odwiedziæ tu dziś nas
Z koñcem roku, tak mniej wiêcej zawsze o tej porze
Kiedy mokro, zimno, szybko zmierzcha siê na dworze
Wszyscy pragn¹ na pami¹tkê narodzenia Pana 
Spotkaæ siê, zobaczyæ, nim otworz¹ szampana
¯eby razem byæ, pogadaæ, nacieszyæ rozmow¹
Zrobiæ atmosferê, niemal¿e domow¹
I my, w naszym weterynaryjnym świecie
Te¿ witamy nowo narodzone Dzieciê
Choæ nowe tradycje czêsto dominuj¹
W galeriach, marketach wszyscy coś kupuj¹
Spiesz¹ siê i goni¹, w ogromnym pośpiechu
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Jakoś nie widaæ na ich twarzach uśmiechu
A tu przecie¿ g³ównie wszak o to siê rozchodzi
By troszkê odpocz¹æ, byśmy czuli siê m³odzi 
Duchem g³ównie, bo z cia³em to ró¿nie wszak bywa
Ka¿demu przecie¿ wraz z wiekiem trosk ró¿nych przybywa
Ale okres Świ¹t, na które rok ca³y czekamy
Liczymy, ¿e dokona wrêcz cudownej odmiany
Wszystkie troski i zmartwienia id¹ sobie precz
Niemniej ka¿dy zawsze chce popatrzeæ wstecz
Podsumowaæ, siê pochwaliæ, zastanowiæ co ulepszyæ
Choæ jak wiemy czasem mo¿na coś tam nosem zwietrzyæ
Jakie s¹ prognozy, co szykuje Rz¹d, 
Czy bêd¹ podwy¿ki za zu¿yty pr¹d
Ka¿dy sobie myśli czy bêdzie poprawa
Czy te¿ walczyæ bêdzie musia³ o nabyte prawa
Lecz nie pora teraz by z³owrogi zew
Nawet gdy ju¿ mamy u nas ASF
Psu³ nam radośæ Świ¹t Bo¿ego Narodzenia
Pora to jest dobra do z³ych myśli wystudzenia
Co prawda za oknem śniegu jakoś nie ma
Ale przecie¿ wtedy jazdy nie ma utrudnienia 
Ale czy brak śniegu mo¿e popsuæ nastrój
Przecie¿ wszêdzie gości choinkowy wystrój
Wa¿ne co czujemy, i jak siê miewamy
Przecie¿ jest to okres, ¿e siê nie gniewamy
Myślê sobie teraz jak dobrze by by³o
Jakby wiele rzeczy to wokó³ nas zmieni³o 
Gdyby wszyscy razem tak jak tu siedzimy
Przecie¿ znamy siê ju¿ dobrze i siê nie wstydzimy
Mogli ¿yczyæ wszystkim, tak sobie nawzajem
Tego czego chcemy, ¿e siê zagalopowa³em?
Wróæmy do meritum, czyli chcia³bym rzec
¯e siê bardzo cieszê, i¿ mogê tu strzec 
Tradycji wrêczania zawodowych praw
Nowym adeptom, którzy to pe³ni obaw
W ¿ycie zawodowe wkraczaj¹ dyplom odbieraj¹c
Pe³ni strachu jednak, jak widzê chyba nam ufaj¹c
¯e bêd¹ mogli w sprawach trudnych na nas liczyæ
Ale wszak pamiêtaæ musz¹, ¿e bêd¹ dziedziczyæ 
Nie tylko obowi¹zek leczenia braci mniejszych
Lecz tak¿e wspierania kolegów dzisiejszych
Którzy to pomoc¹ s³u¿¹ dzielnie im teraz 
Bywa, ¿e wsparcia sami potrzebowaæ bêd¹ nie raz
Rol¹ Samorz¹du jest jak dobrze wiecie
Wspieranie siê nawzajem, gdy w biedzie bêdziecie 
Lecz znów myśl ulotna gdzieś wzwy¿ poszybowa³a 
Znów chêæ mówienia wszystkiego mnie zdominowa³a 
Wróæmy wiêc na ziemiê, tu do Pa³acu Korna
Ach me myśli kr¹¿¹ niczym pieśñ niezborna
W rzeczy samej koñcz¹c przyd³ugie gadanie 
Przecie¿ czas musimy mieæ na ¿yczeñ sk³adanie 
Wiêc reasumuj¹c, chcia³bym tu podkreśliæ
A w³aściwie krótko, wiem, muszê siê streściæ
Chcia³bym wszystkim Pañstwu jak tutaj siedzicie
¯yczyæ Świ¹t piêknych, rodzinnych, o jakich marzycie
Byście mogli cieszyæ siê chwil¹ jak¹ niesie dzieñ
By pogoda ducha przegoni³a smutków cieñ
Oby wszystkim los i szczêście sprzyja³o
By siê wszystko w ¿yciu dobrze uk³ada³o
Dla wszystkich radości ró¿nych du¿o wnet
¯yczê tutaj wszystkim wraz z Rad¹ DILWet

W. Hildebrand

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
KO£A SENIORÓW LEKARZY WET.

Z okazji rozpoczêcia Nowego Roku 2020 w sie-
dzibie Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu spotkali siê w dniu 4.02.2020r. cz³onkowie 
Ko³a Seniorów - lekarze weterynarii. 

Przyby³ych na spotkanie Seniorów powita³ Prezes 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr Woj-
ciech Hildebrand pe³ni¹cy jednocześnie honory w im. 
Prezesa Ko³a Seniorów lek. wet. Bohdana Wojtala (nie-
obecnego z powodu zdrowotnych) ¿ycz¹c pomyślności, 
d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu, dobrego samopoczucia 
i wielu spotkañ w przyjaznej i sympatycznej atmosfe-
rze. Przekaza³ równie¿ ¿yczenia noworoczne od nie-
obecnych na spotkaniu Seniorów, którzy ze wzglêdów 
zdrowotnych nie mogli przybyæ. 

Z powodu obowi¹zków s³u¿bowych nie mogli wzi¹æ 
udzia³u w spotkaniu zaproszeni goście. 

Pan dr Wojciech Hildebrand poinformowa³, ¿e Kra-
jowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna organizuje uroczy-
ste obchody 100-lecia Pierwszego Wszechpolskiego 
Organizacyjnego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych oraz 
¿e niektórzy lekarze weterynarii zostan¹ odznaczeni 
za d³ugotrwa³¹ pracê na rzecz Samorz¹du Lekarsko-
-Weterynaryjnego. 

Wzniesiono toast za pomyślnośæ i Nowy Rok 2020 
oraz przyst¹piono do indywidualnych rozmów przy 
kawie, herbacie i ciastkach. Spotkanie up³ynê³o w mi³ej 
i serdecznej atmosferze. 
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Seniorzy serdecznie dziêkuj¹ pracownicom Biura 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: p. Joan-
nie Kwieciñskiej, p. Teresie Rogowskiej i p. Danusi 
Wojewódzkiej - za przygotowanie spotkania i serdeczny 
stosunek do seniorów. 

 Viceprezes Ko³a Seniorów
lek. wet. Leokadia Wojtal

* * *

HARMONOGRAM
Spotkañ Cz³onków Ko³a Seniorów

Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet. w 2020r.
7 kwietnia - spotkanie wielkanocne,
2 czerwca - spotkanie Jubileuszowe,
6 października - spotkanie z okazji Dnia Seniora,
8 grudnia - spotkanie op³atkowo-wigilijne
Harmonogram spotkañ umieszczony jest w ka¿dym 

Biuletynie DIL- Wet.
Prezes Ko³a Seniorów

lek. wet. Bohdan Wojtal

Problemy
spo³eczno-
zawodowe

OGÓLNOPOLSKI ZWI¥ZEK 
ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 
INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Gliwice, dnia 29 stycznia 2020 r.

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Znak: OZZPIW.06.2020
Szanowny Panie Ministrze
Zarz¹d Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pra-

cowników Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wszystkimi 
jego cz³onkami, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 
o zwi¹zkach zawodowych, zwraca siê z wnioskiem 
o dokonanie niezw³ocznych zmian w nastêpuj¹cych 
rozporz¹dzeniach:
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1. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 
stycz nia 2018 r. w sprawie warunków i wyso-
kości wynagrodzenia za wykonywanie czynności 
przez lekarzy weterynarii inne osoby wyznaczone 
przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 129 ze zmianami) oraz

2. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grud-
nia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wy-
sokości op³at za czynności wykonywane przez 
Inspekcjê Weterynaryjn¹, sposobu i miejsc po-
bierania tych op³at oraz sposobu przekazywania 
informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 388).

Zmiany, które nale¿y wprowadziæ to: mo¿liwości 
pobierania op³at za wystawienie świadectwa zdrowia 
oraz nadzór nad przeprowadzaniem uboju z konieczno-
ści oraz tym samym wprowadzenie stawki określaj¹cej 
wynagrodzenie dla wyznaczonego urzêdowego lekarza 
weterynarii za dokonanie ww. czynności.

Bior¹c pod uwagê g³osy terenowych pracowników 
Inspekcji Weterynaryjnej, wprowadzenie powy¿szych 
zmian legislacyjnych jest absolutnie niezbêdne z powo-
du dotkliwych braków kadrowych.

1. W wielu powiatowych inspektoratach weterynarii 
w kraju pracuje bardzo ma³a ilośæ lekarzy wetery-
narii, co wiêcej, funkcjonuj¹ równie¿ takie powia-
ty, w których jedynym lekarzem jest powiatowy 
lekarz weterynarii,

2. wielu lekarzy weterynarii zatrudnionych w inspek-
cji weterynaryjnej nie mo¿e w chwili obecnej re-
alizowaæ swoich planowych zadañ, poniewa¿ ka¿-
dego dnia s¹ wzywani do ubojów z konieczności, 
które ze zrozumia³ych wzglêdów traktowane s¹ 
priorytetowo; w niektórych inspektoratach mo¿na 
mówiæ wrêcz o „lekarzach od ubojów z koniecz-
ności”, którzy w³aściwie nie s¹ w stanie realizo-
waæ innych zadañ - dotyczy to tych powiatów, na 
których terenie funkcjonuj¹ du¿e fermy byd³a,

3. zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy do przypadku uboju 
z konieczności nie mo¿na oddelegowaæ lekarza 
zatrudnionego w Inspekcji Weterynaryjnej, ponie-
wa¿ w danej chwili wykonuje on inne czynności le-
karsko-weterynaryjne, które mo¿e przeprowadzaæ 
tylko lekarz, np. pobieranie próbek w kierunku 
ASF, czy nadzór nad wysy³k¹ zwierz¹t do handlu 
lub pañstw trzecich itp.,

4. zdarzaj¹ siê sytuacje, w których w jednym dniu 
jest przeprowadzanych kilka ubojów z koniecz-
ności w ró¿nych gospodarstwach w danym po-
wiecie - jeden lekarz weterynarii nie jest w stanie 
wszystkich nadzorowaæ, a wiêcej lekarzy po prostu 
w inspektoracie nie ma,

5. w zwi¹zku z faktem, ¿e lekarze weterynarii bêd¹-
cy pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej nie s¹ 
przewa¿nie dyspozycyjni i nie mog¹ szybko (lub 
nawet wcale) dojechaæ do gospodarstwa, w któ-
rym ma byæ przeprowadzony ubój z konieczno-
ści, rośnie niezadowolenie spo³eczne hodowców 
zwierz¹t, którzy nie mog¹ po³¹czyæ wizyty lekarza 
weterynarii z przyjazdem ekipy uprawnionej do 

wykonywania uboju z konieczności. Rolnicy ju¿ 
zapowiadaj¹ z³o¿enie skarg, zwi¹zane z utrudnie-
niami jakie niesie obecne rozwi¹zanie prawne.

Najwa¿niejszym jednak argumentem, który prze-
mawia za tym, aby umo¿liwiæ wyznaczenie urzêdo-
wych lekarzy weterynarii do wystawiania świadectw 
w przypadkach uboju z konieczności jest dobrostan 
zwierz¹t. Powszechnie wiadom¹ spraw¹ jest, ¿e od 
momentu wypadku, jakiemu uleg³o zwierzê, powinno 
ono zostaæ jak najszybciej poddane ubojowi z koniecz-
ności, o ile oczywiście zachodz¹ ku temu przes³anki. 
Dbanie o dobrostan zwierz¹t jest jednym z wiod¹cych 
zadañ Inspekcji Weterynaryjnej i nie mo¿emy pozwoliæ 
na to, aby zwierzêta cierpia³y d³u¿ej, ni¿ to absolutnie 
konieczne, oczekuj¹c na przyjazd etatowego lekarza 
inspekcyjnego.

Nale¿y wzi¹æ pod uwagê równie¿, ¿e nadzór nad 
ubojem z konieczności, to nie tylko wystawienie świa-
dectwa zdrowia - nale¿y przeprowadziæ badanie przed-
ubojowe, zweryfikowaæ dokumentacjê leczenia zwierz¹t 
oraz wszelkie dostêpne rejestry, które mog¹ zawieraæ 
istotne informacje, sprawdziæ uprawnienia osób, które 
maj¹ przeprowadziæ ubój oraz nadzorowaæ ca³y proces 
og³uszania i wykrwawiania zwierz¹t. Wszystkie te czyn-
ności, przeprowadzone rzetelnie zabieraj¹ sporo czasu.

W ca³ej tej sytuacji nale¿y pamiêtaæ tak¿e o tym, ¿e 
w kraju funkcjonuj¹ inspektoraty weterynarii, które 
zmagaj¹ siê z walk¹ z ASF lub z ptasi¹ gryp¹ i w tych 
inspektoratach pracuje tylko jeden lekarz weterynarii 
(powiatowy) albo powiatowy lekarz weterynarii kieru-
je prac¹ dwóch inspektoratów (taka sytuacja ma np. 
miejsce w województwie lubuskim). Pracownicy w tych 
jednostkach ju¿ nie s¹ w stanie skutecznie wykonywaæ 
wszystkich na³o¿onych obowi¹zków, pomimo faktu, ¿e 
ich czas pracy dawno nie mieści siê w przepisowych 
ramach; jednak¿e świadomi ci¹¿¹cej na nich odpowie-
dzialności, mobilizuj¹ wszelkie si³y i wykazuj¹ najwy¿sze 
zaanga¿owanie, aby zwalczaæ choroby zakaźne i wy-
konywaæ pozosta³e zadania ustawowe. Nadzorowanie 
ubojów z konieczności przez lekarzy z ww. jednostek 
jest ju¿ w zasadzie niewykonalne.

Podsumowuj¹c, bior¹c pod uwagê przytoczone 
argumenty, nale¿y stwierdziæ, ¿e opisany przypadek 
idealnie wpasowuje siê w przes³anki do wyznacze-
nia lekarzy weterynarii niebêd¹cych pracownikami 
Inspekcji w myśl art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: 
Dz.U.2018.1557 tj. z dnia 2018.08.13), bo jest to 
sytuacj¹, w której powiatowy lekarz weterynarii z przy-
czyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie 
wykonaæ ustawowych zadañ Inspekcji.

Z wyrazami szacunku
Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy

Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
Przewodnicz¹cy

Sara Meskel
Do wiadomości:
1. G³ówny Lekarz Weterynarii
2. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii
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dr n.wet. Robert Karczmarczyk, 
lekarz weterynarii

WSPÓ£CZESNE ZAGRO¯ENIA 
DLA ETYKI ZAWODOWEJ

 Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii ³¹czy siê 
nie tylko ze świadczeniem us³ug dla szeroko rozumiane-
go pacjenta-klienta, ale równie¿ z odpowiednim pozio-
mem etycznym wykonywania czynności zawodowych. 
Obecnie, w czasach kiedy ³amane s¹ wszelkie normy 
i konwenanse (i nie chodzi tu o hamowanie postêpu, 
ale o wrêcz kwestionowanie fundamentalnych zasad 
dobrych obyczajów, szeroko pojêtej kultury osobistej, 
czy nawet dobrego wychowania) nasz zawód potrzebu-
je przypomnienia podstawowych wartości obowi¹zuj¹-
cych przy wykonywania zawodu zaufania publicznego. 
Zacznijmy od pojêcia autorytetu. Co znaczy pojêcie 
autorytetu? Kto jest, lub kto i w jaki sposób staje siê 
autorytetem? Szacunek, powa¿anie, a w koñcu auto-
rytet buduje siê latami i to niezale¿nie od dziedziny. 
O dziwo nie musi to iśæ w parze (choæ najwyraźniej 
powinno) ze zdobywaniem stopni i tytu³ów naukowych. 
W zawodzie lekarza weterynarii budowanie autorytetu 
zawodu w ogólności i autorytetu poszczególnych osób 
reprezentuj¹cych zawód w szczególności, polega na 
zachodzeniu relacji w trzech p³aszczyznach: nauczyciel 
akademicki - student, lekarz weterynarii - student prak-
tykant, lekarz weterynarii - lekarz weterynarii. Mo¿na tu 
dodaæ relacjê zachodz¹c¹ podczas kontaktów lekarza 
weterynarii z m³odzie¿¹ podczas wykonywania zawodu 
(zak³ady lecznicze dla zwierz¹t, instytucje pañstwowe, 
wykonywanie czynności urzêdowych). To proces ci¹-
g³y, mozolny i ¿mudny. Dziś oczekujemy efektów „tu 
i teraz”, a autorytet to pojêcie, którego nie uda siê wy-
kreowaæ poprzez szybk¹ kampaniê marketingow¹, czy 
natarczyw¹ obecnośæ w mediach spo³ecznościowych. 
Dodatkow¹ przeszkod¹ zaczyna byæ chaos pojêciowy, 
szum medialny i zacieranie granic poszczególnych kom-
petencji i zawodów. Czy¿by dzia³anie celowe? Komu 
zale¿y na tym by „wszystkim wszystko by³o wolno”? 
Poszczególne zawody musz¹ dziś broniæ swojej to¿sa-
mości i odrêbności poprzez zorganizowane dzia³ania ze 
strony samorz¹du oraz rozumn¹ i przemyślan¹ postawê 
ka¿dej osoby reprezentuj¹cej dany zawód. 

Zagro¿enia dla etyki zawodowej pojawiaj¹ siê 
szybko i s¹ mocno akcentowane. Czêśæ tych dzia³añ 
wywodzi siê - niestety - z naszego środowiska. To 
przecie¿ „autorytety” mówi¹ w mediach o potrzebie 
otwierania nowych „weterynarii” w Polsce. Podawane 
s¹ do publicznej wiadomości „fakty medialne”, czyli 
niesprawdzone i przekrêcone, ubarwione informacje 
jako sprawy pewne. A jak mówi to „autorytet” i w do-
datku w emocjach to… sprawa jest niezwykle nośna. 
Pojawiaj¹ siê oceny pracy samorz¹du na podstawie 
„zas³yszanych” informacji, które po zbadaniu okazuj¹ 
siê… przynajmniej nieprawdziwe lub mocno wykrzy-
wione. Pojawia siê groźne zjawisko przyzwolenia na 
zachowania nieetyczne i bagatelizowania zjawisk, któ-
re s¹ wokó³ nas obecne. Takie przysychanie zjawisk 
niepo¿¹danych i brak reakcji na nie staje siê groźne, 

poniewa¿ wrasta w codziennośæ zawodow¹. Mo¿na 
pokusiæ siê o próbê zdiagnozowania przekraczania 
norm etycznych w naszym zawodzie. Oto kilka czynni-
ków sprzyjaj¹cych niepo¿¹danemu rozwojowi sytuacji:

- chêæ szybkiego i ³atwego zarobku,
- brak cennika minimalnego us³ug lek.-wet.,
- dzika konkurencja miêdzy ZLZ,
- niskie wynagrodzenia pracowników,
- niewiedza (wtórna i pierwotna),
- wysycenie rynku pracy,
- rosn¹ce oczekiwania i naciski ze strony klientów,
- wybuja³e ambicje,
- chêæ uzyskania stopnia i tytu³u naukowego („spó³-
dzielnie pisarskie”),

- rezygnacja z jakości świadczonych us³ug,
- brak odpowiednich regulacji prawnych,
- wykorzystywanie s³abości klientów,
- presja finansowa (otoczenie, rodzina),
- bezkarnośæ i anonimowośæ w mediach spo³eczno-
ściowych,

- przyzwolenie spo³eczne,
- brak szacunku do siebie i innych,
- … wiele innych…
Kolejnym zagro¿eniem dla etyki naszego zawodu 

jest s³abośæ (trzeba to powiedzieæ otwarcie) postêpo-
wania organów w postaci Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej i S¹dów Lekarsko-Weterynaryjnych. 
Sprawy ci¹gn¹ siê bardzo d³ugo (m.in. brak chêtnych 
do wykonywania pracy w organach), a i katalog kar 
w przypadku stwierdzenia winy obwinionego jest… 
mizerny. W praktyce stosowane s¹ kary w postaci upo-
mnienia i nagany. A dodatkowo s¹d mo¿e, ale nie 
musi, obci¹¿yæ osobê ukaran¹ kosztami postêpowania. 
Z praktyki i doświadczeñ organów wynika, ¿e mo¿na 
podaæ nastêpuj¹ce przyk³adowe sytuacje niezgodne 
z prawem i nieetyczne, wystêpuj¹ce w codziennej ak-
tywności zawodowej:

- uśmiercanie zwierz¹t na ¿yczenie klienta,
- obcinanie uszu i ogonów,
- stosowanie uporczywej terapii,
- ³amanie tajemnicy zawodowej,
- nienale¿ne korzyści finansowe lub niematerialne,
- zafa³szowania dat na dokumentacji lekarsko-wete-
rynaryjnej,
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- korzyści w zamian za określone zakupy,
- wydanie/sprzeda¿ leków weterynaryjnych poza 
obrotem,

- wystawianie zaświadczeñ bez zbadania zwierzêcia,
- kierowanie zdrowych zwierz¹t na ubój z koniecz-
ności,

- przyprowadzenie innego zwierzêcia na badanie 
(celem uzyskania np. certyfikatów).

Przyk³ady pochodz¹ z anonimowego badania lekarzy 
weterynarii w 2019 roku. W tej samej ankiecie a¿ 
84% badanych opowiedzia³o siê za wprowadzeniem 
kar finansowych w samorz¹dzie zawodowym (jak to jest 
stosowane w samorz¹dzie lekarzy i lekarzy dentystów). 
Byæ mo¿e taki sposób penalizowania przewinieñ za-
wodowych wyhamowa³by dzia³ania nieetyczne. Bardzo 
wiele dzia³añ nieetycznych ma pod³o¿e lub cel czysto 
finansowy. 

Chêæ szybkiego, ³atwego zarobku obna¿a niskie 
morale czêści spo³eczności zawodowej. Skoro prze-
kraczamy granice dla pieniêdzy, to mo¿e rzeczywiście 
kary finansowe spe³ni³yby swoje zadanie. 

Aby nie zakoñczyæ pesymistycznie, nale¿y podkre-
śliæ z ca³a moc¹, ¿e nasz zawód nie jest na straconej 
pozycji. To nie³atwa, czêsto d³uga i trudna droga do 
zapracowania sobie na miano dobrego, etycznego leka-
rza weterynarii stawianego za wzór postêpowania, ale 
WARTO. Tu olbrzymi¹ rolê mamy do odegrania my, 
wszyscy lekarze weterynarii, piêtnuj¹c postêpowania 
z³e i naganne, przy wsparciu Okrêgowych i Krajowej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nie nale¿y siê spo-
dziewaæ, ¿e wysoki poziom etyki zawodowej nasza 
grupa zawodowa sk¹dś dostanie, kupi, czy „za³atwi” 
w inny, bli¿ej nieokreślony sposób. To codzienne kon-
takty z klientami, uczniami, studentami, wypowiedzi 
w mediach spo³ecznościowych, przed kamer¹ i do 
mikrofonu, to codzienna postawa w miejscu pracy 
i zamieszkania. To w koñcu edukacja na studiach na 
kierunku weterynaria i w czasie pracy zawodowej. Tak 
bêdziemy postrzegani, jaki sami wypracujemy obraz 
zawodu w spo³eczeñstwie.
Streszczenie referatu wyg³oszonego podczas konferencji 
„Etyka zawodowa lekarza weterynarii - szanse i zagro-
¿enia” (Wroc³aw, 26.10.2019r.) 

Zagadnienia

zawodowe

Wojciech Hildebrand
Przychodnia Weterynaryjna Neovet Wroc³aw
Email: hildek@interia.eu

ONKOLOGIA W ZABURZENIACH 
REPRODUKCYJNYCH

Choroby nowotworowe s¹ rzadk¹ przyczyn¹ za-
burzeñ w rozrodzie u suk, niemniej mog¹ wyst¹piæ 
i nale¿y braæ je pod uwagê w diagnostyce ró¿nicowej, 
zw³aszcza u zwierz¹t starszych. W przypadku samców 
jednymi z najczêściej diagnozowanych nowotworów s¹ 
nowotwory j¹der. Nowotwory samic zwi¹zane z repro-
dukcj¹ to przede wszystkim guzy jajników, macicy oraz 
pochwy i sromu. W przypadku samców nowotwory 
w obrêbie uk³adu rozrodczego mog¹ dotyczyæ j¹der, 
pr¹cia lub prostaty. Nowotwory dotycz¹ce uk³adu 
rozrodczego zdecydowanie czêściej s¹ diagnozowa-
ne u psów i suk ni¿ u kocurów i kotek. Wynika to 
przede wszystkim z powszechności zabiegów kastracji 
u kocurów oraz ovariectomii lub ovariohisterectomii 
u kotek. Jest to podstawowa metoda zapobiegaj¹ca no-
wotworom nie tylko w opisywanych lokalizacjach, ale 
tak¿e dotycz¹cych gruczo³u sutkowego samic. W tym 
ostatnim przypadku znaczenie ma szczególnie wczesna 
owariektomia. 

Guzy jajnika wystêpuj¹ rzadko u psów i kotów. 
Czêstotliwośæ wystêpowania u psów wynosi 0,5% do 
1,2%, u kotów 0,7% do 3,6%. Trudno dostrzec pre-
dylekcje rasowe jednak najczêściej dotyczy to owczar-
ków niemieckich, bokserów, yorkshire terrierów, pudli 
i terierów bostoñskich. Oprócz guzów zarodkowych, 
zw³aszcza potworniaków, wiêkszośæ guzów jajnika roz-
wija siê u starszych psów (w wieku oko³o 6 lat i star-
szych). Zmiany nowotworowe jajnika mog¹ dotyczyæ 
nab³onkowej tkanki gruczo³owej, zrêbu, lub komórek 
rozrodczych. Guzy nab³onkowe powstaj¹ z zewnêtrznej 
powierzchni jajnika i wystêpuj¹ najczêściej. W bada-
niu histopatologicznym stwierdza siê brodawkowate 
gruczolakoraki, gruczolakoraki cewkowe i niezró¿ni-
cowane raki. Diagnozuje siê tak¿e zmiany ³agodne, 
takie jak gruczolaki lite, gruczolaki brodawkowate 
i cystadenomy. Wg ró¿nych danych do 48% gruczo-
lakoraków mo¿e dawaæ przerzuty do jamy otrzewnej, 
do śródbrzusznych wêz³ów ch³onnych, sieci i w¹troby. 
Wiêkszośæ guzów wystêpuje jednostronnie, opisano 
tak¿e obustronne nab³onkowe guzy jajnika. Guzy zrê-
bu p³ciowego s¹ równie¿ powszechne i prawdopo-
dobnie zajmuj¹ drugie miejsce w stosunku do guzów 
nab³onkowych. Rzadsze rozpoznania histopatologiczne 
obejmuj¹ guzy Sertoli-Leydiga, miêsaki i luteomy. Czê-
stotliwośæ wystêpowania przerzutów w guzach zrêbu 
p³ciowego jest niska i wystêpuje w oko³o 20%. Prze-
rzuty stwierdza siê najczêściej w okolicznych wêz³ach 
ch³onnych, trzustce i p³ucach. Luteomy s¹ uwa¿ane za 
zmiany ³agodne. O ile wiêkszośæ guzów stromalnych 
zrêbu p³ciowego jest jednostronna, mo¿liwe s¹ guzy 
obustronne, szczególnie wśród guzów Sertoli-Leydiga. 
Dosyæ czêsto w tej grupie zmian jest wspó³istniej¹cy 
torbielowy rozrost b³ony śluzowej macicy i torbiele 
w przeciwleg³ym jajniku. Guzy komórek rozrodczych, 
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w tym dysgerminomy i potworniaki powstaj¹ z pier-
wotnych komórek rozrodczych jajnika. Czêsto równo-
cześnie wystêpuj¹ torbiele w przeciwleg³ych jajnikach 
i macicy (³¹cznie z ropomaciczem). Dysgerminomy, 
znane równie¿ jako nasieniaki jajnika, wystêpuj¹ naj-
czêściej i powstaj¹ z niezró¿nicowanych komórek 
rozrodczych. Histologicznie guzy te sk³adaj¹ siê z jed-
nolitej populacji komórek przypominaj¹cych pierwot-
ne komórki rozrodcze jajników. Wiêkszośæ z nich ma 
charakter jednostronny. Czêstotliwośæ przerzutów jest 
niska (10% do 30%), a miejsca przerzutów to wêz³y 
ch³onne, w¹troba, nerki, sieæ, trzustka i nadnercza. 
Teratomy (potworniaki) sk³adaj¹ siê z komórek p³cio-
wych, które ulegaj¹ ró¿nicowaniu w co najmniej dwie 
warstwy komórek p³ciowych (obserwuje siê dowolne 
kombinacje tkanek, dobrze zró¿nicowanych, z prak-
tycznie dowolnego narz¹du). Z³ośliwe potworniaki sk³a-
daj¹ siê g³ównie z niedojrza³ych, niezró¿nicowanych 
tkanek przypominaj¹cych tkanki zarodka. Przerzuty 
odnotowano nawet w 50% przypadków, najczêściej 
do otrzewnej. Nowotwory mezenchymalne wystêpuj¹ 
bardzo rzadko (naczyniaki, naczyniakomiêsaki). Bardzo 
rzadko stwierdza siê przerzuty do jajników raka jelita, 
trzustki lub ch³oniaka (zw³aszcza u kotek). Objawy kli-
niczne pocz¹tkowo s¹ zwi¹zane z rozrostem patologicz-
nym w obrêbie jamy brzusznej powoduj¹c wyczuwalne 
deformacje lub prowadz¹c do wodobrzusza. Guzy czyn-
ne hormonalnie (najczêściej ze zrêbu) mog¹ wytwarzaæ 
jeden lub wiele hormonów, takich jak np. estrogen, po-
woduj¹c powiêkszenie sromu, krwawienia, uporczywe 
ruje, ³ysienie i aplastyczn¹ pancytopeniê. Nadmierna 
produkcja progesteronu mo¿e powodowaæ torbielowa-
ty przerost endometrium i pyometrê. U kotek czêsto 
odnotowuje siê objawy zwi¹zane ze zmianami anato-
micznymi w obrêbie jamy brzrusznej, takie jak utrata 
masy cia³a, apatia, wymioty, wodobrzusze i wzdêcie 
brzucha. W diagnostyce najbardziej przydatne, poza 
badaniem klinicznym i informacjami uzyskanymi z wy-
wiadu, s¹ badania obrazowe. Ostateczne rozpoznanie 
mo¿na postawiæ na podstawie badañ histopatologicz-
nych. Nie stwierdza siê nieprawid³owości w badaniach 
krwi. U psów z gruczolakorakiem jajnika odnotowano 
jedynie hiperkalcemiê wtórn¹ do wytwarzania pep-
tydu zwi¹zanego z hormonem przytarczyc (PTH-rP). 
Zawsze nale¿y wykonaæ badanie RTG klatki piersiowej 
w celu wykrycia przerzutów. W badaniu ultrasonogra-
ficznym nowotwory z³ośliwe s¹ zazwyczaj lite, podczas 
gdy ³agodne guzy s¹ na ogó³ torbielowate z g³adkimi 
granicami. Jednocześnie mo¿na wykryæ nieprawid³o-
wości macicy, takie jak pyometra i torbielowaty rozrost 
endometrium Poniewa¿ istnieje du¿e ryzyko rozsia-
nia zmian, nie zaleca siê wykonywania biopsji guzów 
jajnika poprzez pow³oki brzuszne. Mo¿na natomiast, 
jeśli jest obecny, pobraæ do badañ cytologicznych p³yn 
z jamy otrzewnowej. Leczeniem z wyboru jest zabieg 
chirurgiczny z równoczesnym usuniêciem wszelkich 
nieprawid³owości, lub pobraniem materia³u do badañ 
cytopatologicznych. Jako terapiê uzupe³niaj¹c¹, lub 
paliatywn¹, mo¿na stosowaæ chemioterapiê prepa-
ratami platyny podawanymi dootrzewnowo (u kotów 

ze wzglêdu na śmierteln¹ nefrotoksycznośæ nie wolno 
stosowaæ cisplatyny!). 

Guzy macicy wystêpuj¹ rzadko, stanowi¹c od-
powiednio 0,3% do 0,4% wszystkich guzów psów 
i kotów. Najczêściej dotyczy to zwierz¹t w średnim 
i starszym wieku, chocia¿ rak macicy by³ stwierdzony 
u psa ju¿ w wieku 10 miesiêcy. Najczêściej diagnozuje 
siê nowotwory mezenchymalne (miêśniaki g³adkoko-
mórkowe). Inne, rzadziej obserwowane zmiany to miê-
saki g³adkokomórkowe, w³ókniaki, w³ókniakomiêsaki, 
naczyniakomiêsaki, ch³oniaki i t³uszczaki. Nowotwory 
nab³onkowe s¹ bardzo rzadkie i w wiêkszości przypad-
ków z³ośliwe. Miêśniaki g³adkie zwykle wolno rosn¹, 
s¹ nieinwazyjne i nie powoduj¹ przerzutów, ale czêsto 
s¹ mylone ze zmianami z³ośliwymi. Gruczolakorak jest 
najczêstszym nowotworem macicy kotów. Nowotwory 
macicy mog¹ tak¿e dotyczyæ samic poddanych ovario-
histerctomii i dotyczyæ mog¹ kikuta macicy. Objawy 
mog¹ obejmowaæ zaburzenia cyklu rujowego, up³awy, 
zaburzenia oddawania moczu i ka³u, PU/PD zwi¹zane 
z pyometr¹, wymioty, powiêkszenie obrysu pow³ok 
brzusznych. Podstawowym badaniem dodatkowym 
s¹ badania obrazowe. Do ostatecznego rozpoznania 
konieczne jest wykonanie badania histopatologiczne-
go. Nie mo¿na zapominaæ o wykluczeniu metastaz 
miejscowych i odleg³ych (USG jamy brzusznej, RTG 
klatki piersiowej). Leczeniem z wyboru jest ca³kowita 
ovariohisterctomia. W czasie operacji nale¿y prze-
prowadziæ dok³adne badanie jamy brzusznej z biopsj¹ 
wszelkich podejrzanych ognisk przerzutowych. Brak 
wystarczaj¹cych dowodów na temat roli chemioterapii.

Guzy pochwy i sromu stanowi¹ 2,4% do 3% 
wszystkich guzów psów. Brak danych dotycz¹cych 
kotek. Z wyj¹tkiem zmian na skórze warg sromowych, 
wiêkszośæ to ³agodne guzy miêśni g³adkich (miêśniaki 
g³adkie). Zwykle wystêpuj¹ u niekastrowanych samic 
w średnim i starszym wieku. U m³odszych psów w wie-
ku od 1 do 8 lat czêsto wystêpuj¹ t³uszczaki. Zmiany ³a-
godne, takie jak miêśniak g³adkokomórkowy, w³ókniak 
miêśniakowy, w³ókniak i polipy, stanowi¹ oko³o 83% 
guzów pochwy. Najczêstszym nowotworem z³ośliwym 
jest miêsak g³adkokomórkowy daj¹cy przerzuty odleg³e. 
Rzadziej wystêpuj¹ t³uszczaki, histiocytoma, śluzaki, 
śluzakow³ókniaki, gruczolakoraki, naczyniakomiêsak, 
kostniakomiêsaki, raki p³askonab³onkowe, a na obsza-
rach endemicznych przenośny guz weneryczny (TVT). 
Ponadto na wargach sromowych mog¹ rozwijaæ siê 
brodawczaki cewki moczowej i wszelkie zmiany doty-
cz¹ce skóry (np. nowotwory komórek tucznych). Suge-
rowano, ¿e miêśniaki g³adkokomórkowe pochwy mog¹ 
byæ zale¿ne od hormonów, poniewa¿ wiêkszośæ psów 
z tymi nowotworami wystêpuje u samic nie kastrowa-
nych. Wśród objawów klinicznych najczêściej stwierdza 
siê obecnośæ masy wystaj¹cej ze sromu, ponadto mog¹ 
wyst¹piæ krwawienia z pochwy lub up³awy. Ponadto 
obserwuje siê bolesne oddawanie moczu, krwiomocz, 
zaparcia, nadmierne lizanie sromu. T³uszczaki s¹ zmia-
nami wolno rosn¹cymi, ale mog¹ uciskaæ s¹siednie 
struktury. W trakcie badania klinicznego nale¿y dok³ad-
nie zbadaæ samicê. Wskazane jest badanie obrazowe 
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z waginografi¹ lub uretrocystografi¹. W przypadku 
niektórych typów nowotworów (np. TVT) przydatna 
mo¿e byæ biopsja aspiracyjna lub wycinkowa guza. 
Pomimo faktu, ¿e wiêkszośæ guzów pochwy i sromu 
jest ³agodna, nale¿y zawsze wykonaæ badania obrazowe 
jamy brzusznej i klatki piersiowej w celu wykluczenia 
metastaz. Leczeniem z wyboru wiêkszości zmian jest 
zabieg chirurgiczny po³¹czony z ovariohisterectomi¹. 
Cewnikowanie cewki moczowej mo¿e zapobiec przy-
padkowemu uszkodzeniu cewki moczowej podczas 
wycinania guza. W przypadku guzów wenerycznych 
skuteczne jest stosowanie chemioterapii (Vinblastyna, 
Vincrystyna). 

Nowotwory j¹der u psów s¹ jednymi z najczêstszych 
i stanowi¹ oko³o 90% wszystkich nowotworów mêskie-
go uk³adu rozrodczego. U niekastrowanych samców 
j¹dra s¹ ogólnie drugim najczêstszym miejscem lokali-
zacji rozwoju guza, z ogóln¹ czêstotliwości¹ wystêpo-
wania od 6% do 27%. Czêsto zmiany wykrywane s¹ 
przypadkowo. Ryzyko wzrasta u wnêtrów. Najczêściej 
guzy j¹der dotycz¹ komórek podporowych Sertoliego, 
nab³onka zarodkowego oraz komórek śródmi¹¿szo-
wych Leydiga. Co ciekawe, wiele psów ze zdiagnozo-
wanym guzem j¹der ma wiêcej ni¿ jeden guz pierwot-
ny. W kilku badaniach od 4% do 20% psów mia³o 
wiêcej ni¿ jeden rodzaj guzów j¹der. Wśród czynników 
ryzyka u psów wymienia siê wnêtrostwo, wiek, rasê 
i ekspozycjê na kancerogeny. Istnieje zwi¹zek miêdzy 
wnêtrostwem a rozwojem guzów i nasieniaków ko-
mórek Sertoliego (ale nie guzów komórek śródmi¹¿-
szowych). Czêstotliwośæ wystêpowania nowotworów 
j¹der u psów wnêtrów wynosi³a 12,7 na 1000 psów 
rocznych, podczas gdy u psów (wnêtrów) proporcja 
wzrasta³a do 68,1 na 1000 psów. Ponadto ryzyko 
wzrasta u psów z wnêtrostwem pachwinowym w po-
równaniu z brzusznym. Wy¿sze ryzyko wystêpowania 
guzów pierwotnych j¹der stwierdza siê u bokserów, 
owczarków niemieckich, chartów afgañskich, wy¿³ów 
weimarskich, owczarków szetlandzkich i collie, maltañ-
czyków, rottweilerów, Bouvier de Flandres i leonberge-
rów. Niektórzy wykazali, ¿e ekspozycja na herbicydy, 
dioksyny lub tetracyklinê móg³y sprzyjaæ rozwojowi 
guzów j¹der. Guzy komórek Sertoliego powstaj¹ z pod-
trzymuj¹cych komórek kanalików nasiennych. Nasie-
niaki powstaj¹ z nab³onka zarodkowego kanalików 
nasiennych. Guzy komórek śródmi¹¿szowych powstaj¹ 
z komórek Leydiga zlokalizowanych miêdzy kanalikami 
nasiennymi. Wiêkszośæ pierwotnych guzów j¹der u psa 
charakteryzuje siê miejscow¹ inwazyjności¹ i rzadko 
daje przerzuty. Przerzuty regionalne lub odleg³e wystê-
puj¹ u mniej ni¿ 15% psów, u których zdiagnozowano 
guzy lub nasieniaki komórek Sertoliego. Nowotwory 
komórek śródmi¹¿szowych bardzo rzadko daj¹ prze-
rzuty (regionalne wêz³y ch³onne, oczy, mózg, p³uca, 
nerki, śledziona, w¹troba, nadnercza, trzustka, skóra 
i otrzewna). Pierwotne guzy j¹der mog¹ równie¿ po-
wodowaæ zaburzenia hormonalne. W przypadku guza 
z komórek Sertoliego mo¿e wyst¹piæ zespó³ feminizuj¹-
cy, a u ponad 50% psów z tym nowotworem stwierdza 
siê wysokie stê¿enia estrogenów we krwi. Seminomy 

i guzy komórek śródmi¹¿szowych rzadko s¹ zwi¹zane 
z zespo³ami feminizuj¹cymi. Nadmiar estrogenu mo¿e 
powodowaæ obustronne symetryczne ³ysienie, przebar-
wienia skórne, metaplazjê nab³onka gruczo³u krokowe-
go, ginekomastiê, mlekotok, atrakcyjnośæ dla innych 
samców, atrofiê nie zmienionego nowotworowo j¹dra 
i mielosupresjê. Wiêkszośæ psów z guzami j¹der nie 
wykazuje objawów, a zmiany w jadrach zostaj¹ odkry-
te przypadkowo. Objawy kliniczne mog¹ towarzyszyæ 
obecności przerzutów lub zespo³om paranowotwo-
rowym (hiperestrogenizm). Ponadto psy hodowlane 
mog¹ mieæ problemy z p³odności¹. Diagnozê zwykle 
ustala siê poprzez palpacjê, USG j¹der i jamy brzusznej 
oraz badanie RTG kl. piersiowej. Bardzo istotne jest 
profilaktyczne badanie niekastrowanych starszych sam-
ców ze szczególnym zwróceniem uwagi na asymetriê 
i deformacje j¹der oraz leczenie wnêtrostwa. Nale¿y 
wykonaæ dok³adne badanie per rectum w celu oceny 
gruczo³u krokowego, regionalnych wêz³ów ch³onnych 
i okolicy oko³oodbytniczej. U psów z klinicznymi ob-
jawami zaburzeñ hormonalnych mo¿na zmierzyæ sto-
sunek stê¿enia testosteronu do estradiolu w surowicy. 
Ostateczn¹ diagnozê uzyskuje siê na podstawie oceny 
histopatologicznej. Poniewa¿ wiêkszośæ pierwotnych 
nowotworów j¹der psów charakteryzuje siê miejsco-
wym naciekaniem z niskim potencja³em przerzutów, 
wyciêcie j¹dra z ablacj¹ moszny jest leczeniem z wyboru 
i czêsto jest lecznicze. Obustronna orchidektomia jest 
leczeniem z wyboru w przypadku guzów j¹der, bior¹c 
pod uwagê, ¿e do 50% psów ma guzy obustronne, 
a tylko 12% jest klinicznie wykrywalne w j¹drze kon-
tralateralnym. U cennych psów hodowlanych mo¿na 
rozwa¿yæ jednostronn¹ orchidektomiê z dalszym mo-
nitorowaniem. U psów z objawami hiperestrogenizmu 
wtórnymi do guza pierwotnego objawy kliniczne zwykle 
ustêpuj¹ w ci¹gu 1 do 3 miesiêcy po kastracji, chyba 
¿e zmiany przerzutowe powoduj¹ trwa³e uwalnianie es-
trogenu. Wznowa zespo³u feminizuj¹cego po kastracji 
mo¿e byæ zwi¹zany z obecności¹ przerzutów. W przy-
padku metastaz stosowano cisplatynê, aktynomycynê 
D, chlorambucil, mitramycynê i bleomycynê. 

Guzy prostaty s¹ stosunkowo rzadkie u psów i maj¹ 
nisk¹ czêstośæ wystêpowania poni¿ej 1% (0,2% do 
0,6%). W trzech przegl¹dach retrospektywnych psów 
z chorob¹ prostaty u 7-16% zdiagnozowano gruczo-
lakoraka prostaty. W jednym badaniu (177 psów) 
stwierdzono, ¿e gruczolakorak prostaty by³ najczêst-
sz¹ chorob¹ u wykastrowanych psów, podczas gdy 
bakteryjne zapalenie gruczo³u krokowego i torbiele 
prostaty wystêpowa³y czêściej u niekastrowanych 
samców. Podstawowa etiologia raka prostaty u psów 
nie jest znana. Czêsto stwierdza siê zmiany wtórne: 
w³ókniakomiêsak, miêsak g³adkokomórkowy, kost-
niakomiêsak, ch³oniak i naczyniak oraz TCC cewki 
moczowej. Zarówno nienaruszone, jak i wykastrowane 
psy rozwijaj¹ raka prostaty, chocia¿ liczne badania 
sugeruj¹, ¿e istnieje zwiêkszone ryzyko gruczolakoraka 
prostaty u wykastrowanych samców psów. U kastro-
wanych samców z wy¿szym ryzykiem przerzutów mog¹ 
rozwin¹æ siê zmiany bardziej agresywne. Mo¿liwe jest 
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równie¿, ¿e androgeny zapewniaj¹ dzia³anie ochron-
ne na tkankê prostaty. Wśród ras predysponowanych 
do rozwoju raka prostaty wymienia siê Bouvier des 
Flandres, dobermany, owczarki szetlandzkie, terier 
szkockie, beagle, pudle miniaturowe, wy¿³y niemieckie 
krótkow³ose, airedale terriery.135.143 Stosunkowo 
rzadko diagnozuje siê raka prostaty u amerykañskich 
cocker spanieli i jamników. G³ównym objawem kli-
nicznym s¹ zaburzenia oddawania moczu i/lub ka³u, 
krwawienia z cewki moczowej, powiêkszenie obrysu 
jamy brzusznej. W diagnostyce ró¿nicowej uwzglêdnia 
siê ³agodny przerost gruczo³u krokowego, zapalenie 
gruczo³u krokowego oraz torbiele lub ropnie gruczo³u 
krokowego. Nale¿y wykonaæ dok³adne badanie dood-
bytnicze. Prostata normalnej wielkości podczas badania 
doodbytniczego u wykastrowanego psa jest uwa¿ana 
za nienormaln¹, nawet jeśli jest symetryczna i niebole-
sna. Bardzo istotne s¹ badania obrazowe w celu oceny 
rozleg³ości zmiany oraz wykluczenia ewentualnych me-
tastaz. Przerzuty raka prostaty do kości najczêściej maj¹ 
sk³adnik osteoprodukcyjny, ale mog¹ byæ osteolityczne 
lub mieszane. Pobieranie próbek tkanek jest uwa¿a-
ne za z³oty standard diagnozowania nowotworzenia 
prostaty u psów (wystarczaj¹ca mo¿e byæ cytologia). 
Poniewa¿ wiêkszośæ psów ze zdiagnozowan¹ chorob¹ 
wykazuje du¿e zaawansowanie choroby i obecnośæ 
przerzutów rokowanie jest ostro¿ne lub z³e. Mediana 
czasu prze¿ycia dla psów bez terapii wynosi czêsto 
mniej ni¿ 30 dni. Postêpowanie terapeutyczne obej-
muje prostatektomiê, elektrochirurgiczn¹ resekcjê 
przezcewkow¹, terapiê fotodynamiczn¹, radioterapiê 
i postêpowanie farmakologiczne. Operacja jest ogól-
nie uwa¿ana za procedurê paliatywn¹ a celem chirur-
gicznym jest zminimalizowanie objawów klinicznych 
wtórnych do guza pierwotnego przy jednoczesnym 
utrzymaniu prawid³owej funkcji cewki moczowej. Pro-
statektomia jest ogólnie zalecana dla psów z wcze-
snym stadium choroby, która wci¹¿ jest zamkniêta 
w kapsu³ce (choroba wewn¹trz torebki). Prostatektomiê 
ca³kowit¹ mo¿na wykonaæ, chocia¿ wi¹¿e siê to z wy-
sok¹ czêstości¹ powik³añ oko³ooperacyjnych. U psów 
z niedro¿ności¹ cewki moczowej spowodowan¹ guzem 
gruczo³u krokowego mo¿na spróbowaæ zastosowaæ 
środki paliatywne w celu z³agodzenia niedro¿ności. 
Umieszczenie rurki cystostomijnej pozwala na odpro-
wadzenie moczu i opró¿nienie pêcherza, ale w³aściciele 
powinni pamiêtaæ, ¿e na ogó³ nie rozwi¹zuje on nie-
trzymania moczu, a stranguria i wtórne infekcje dróg 
moczowych s¹ powszechne. Paliatywne stentowanie 
cewki moczowej w zatkanym obszarze mo¿e byæ al-
ternatyw¹ do cystostomii. Radioterapia megawoltowa 
mo¿e byæ przydatna w ³agodzeniu objawów klinicznych 
zwi¹zanych z miejscowym rakiem prostaty, a tak¿e 
w ³agodzeniu bolesnych przerzutów do kości. 

W obrêbie pr¹cia i napletka mog¹ byæ diagnozo-
wane ró¿nego rodzaju zmiany nowtworowe takie jak: 
zaraźliwy guz weneryczny (TVT), rak p³askonab³on-
kowy, gruczolak gruczo³ów ³ojowych, miêdzyb³oniak, 
brodawczak, ch³oniak, guz komórek plazmatycznych, 
guz komórek tucznych, naczyniak krwionośny, czer-

niak i w³ókniakomiêsak. TVT i rak p³askonab³onkowy 
s¹ najczêstszymi nowotworami pr¹cia psa. Kostnia-
komiêsak mo¿e wywodziæ siê z kości pr¹cia (os pe-
nis). Objawy kliniczne s¹ czêsto zwi¹zane z lokalizacj¹ 
zmiany i mog¹ obejmowaæ krwiomocz, stranguriê lub 
bolesne oddawanie moczu. Czasami psy mog¹ wykazy-
waæ widoczn¹ deformacjê. Leczeniem z wyboru jest ra-
dykalny zabieg chirurgiczny (prêcie, cewka, napletek). 
W przypadku TVT stosuje siê chemio- lub radioterapiê. 

W diagnostyce chorób nowotworowych istotna jest 
wczesna diagnostyka oparta na badaniach profilaktycz-
nych, przesiewowych. Wczesna diagnoza umo¿liwia 
bardziej radykalne, a co za tym idzie, skuteczniejsze 
postêpowanie. 

Piśmiennictwo u autora

Źród³o: XV Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t”
Wroc³aw 12-13.10.2019r.

Z historii

weterynarii

Bartosz Winiecki
Emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie

LEKARZE WETERYNARYJNI 
- NAUCZYCIELE SZKO£Y ROLNICZEJ 
W CZERNICHOWIE (pow. krakowski)
– Historia szko³y rolniczej w Czernichowie –
Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Usta-

wicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie 
jest najstarsz¹ szko³¹ rolnicz¹ w Polsce. 

Uroczyste otwarcie pierwszej placówki w historii 
- Szko³y Praktycznej Gospodarstwa Wiejskiego, jako 
czteroletniej szko³y mêskiej, nast¹pi³o 20. czerwca 
1860 r. Pomys³ jej utworzenia pojawi³ siê du¿o wcze-
śniej, bo ju¿ w 1846 r., kiedy Krakowskie Towarzystwo 
Gospodarczo-Rolnicze podjê³o uchwa³ê o potrzebie 
za³o¿enia szko³y rolniczej na ziemiach krakowskich. 
Ulokowano j¹ w folwarku w Czernichowie, który wie-
czyście wydzier¿awiono od wójta Rybnej (gm. Czer-
nichów) - Kad³ubowskiego. Budynek systematycznie 
remontowano, rozbudowywano i unowocześniano. 
Tak samo dzia³o siê z budynkami gospodarczymi. Do-
kupywano równie¿ ziemiê (1). 

W 1880 r. w³aścicielem Szko³y sta³ siê Krajowy Sejm 
Galicyjski we Lwowie, który przekszta³ci³ j¹ w Trzyletni¹ 
Mêsk¹ Krajow¹ Średni¹ Szko³ê Rolnicz¹, przyjmuj¹c za 
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cel kszta³cenie rz¹dców i administratorów folwarków. 
Od 1884 r. w Szkole naucza³ m.in. doc. Franciszek 
Stefczyk (1861-1924), który by³ dzia³aczem spo³ecz-
nym i gospodarczym, organizatorem spó³dzielczości 
rolniczej w Polsce, pedagogiem, publicyst¹, pos³em 
na Sejm Krajowy Galicyjski. Po 14 latach pracy peda-
gogicznej zrezygnowa³ w trybie nag³ym ze stanowiska 
nauczyciela (2). 

W 1922 r. Szko³a przesz³a pod zarz¹d Ministerstwa 
Wyznañ Religijnych i Oświecenia Publicznego i pozo-
stawa³a pod nadzorem Kuratorium Szkolnego Lwow-
skiego. W 1923 r. znów zmieni³a nazwê. Tym razem 
na Pañstwow¹ Średni¹ Szko³ê Rolnicz¹ kszta³c¹c¹ 
samodzielnych (teoretycznie i praktycznie) rolników. 
Absolwenci byli cenionymi kierownikami maj¹tków 
ziemskich, nauczycielami szkó³ rolniczych, instrukto-
rami rolnymi, czy badaczami. 

W 1927 r. Szko³a zyska³a sztandar ufundowany 
przez ucznia Mariana Nowakowskiego, a poświêcony 
przez arcybiskupa Adama Sapiehê. Niestety, po drugiej 
wojnie światowej sztandar zagin¹³. 

W 1939 r. dyrektor otrzyma³ polecenie ewakuowa-
nia Szko³y w okolice Sandomierza, ale ju¿ w 1940 r. 
rozpocz¹³ siê rok szkolny. Szko³a znów zmieni³a nazwê 
na Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹. Nauka trwa³a 
wówczas dwa lata, a nadzór sprawowa³y w³adze nie-
mieckie. Ograniczono naukê przedmiotów humani-
stycznych, co nadrabiano tajnymi kompletami. 

Po drugiej wojnie światowej, na mocy rozporz¹-
dzenia Ministra Oświaty, otwarto Mêskie Pañstwo-
we Gimnazjum Rolnicze. Próbowano równie¿ stwo-
rzyæ liceum leśne, ale ta szko³a przetrwa³a tylko rok. 
W 1949 r. szko³a zmieni³a siê w koedukacyjn¹. Refor-
ma szkolnictwa średniego przeprowadzona w 1951 r. 
sprawi³a, ¿e Szko³a zmieni³a siê najpierw w cztero-, 
później w piêcioletnie technikum, którego zadaniem 
by³o przygotowaæ kadry maj¹ce odegraæ wa¿n¹ rolê 
w socjalistycznej przebudowie rolnictwa. W kolejnych 
latach podejmowano próby tworzenia dodatkowych 
struktur takich jak Centrum Kszta³cenia Rolniczego, 
Policealne Studium Zawodowe, ale tego typu pomys³y 
nie trwa³y zbyt d³ugo. Zreszt¹ zmiany klas, profili i ty-
pów szkó³ by³y dyktowane potrzebami zmieniaj¹cego 
siê rynku pracy. Wspó³cześnie w Szkole najwiêksz¹ po-
pularności¹ ciesz¹ siê nastêpuj¹ce kierunki kszta³cenia: 
technik hodowca koni, technik hotelarstwa, technik 
weterynarii, technik ekonomista, technik handlowiec, 
technik rolnik, a w systemie zaocznym: liceum ogólno-
kszta³c¹ce, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, 
technik administracji, technik rachunkowości i technik 
weterynarii (3). 

Gospodarstwo Pomocnicze Szko³y posiada 220 ha 
u¿ytków rolnych, w tym 164 ha gruntów ornych, na 
których uprawia siê pszenicê, jêczmieñ, owies, kuku-
rydzê na ziarno i na kiszonkê oraz rzepak. G³ównym 
kierunkiem dzia³alności jest produkcja mleka. W go-
spodarstwie funkcjonuje stajnia „Kopytko” oferuj¹ca 
uczniom naukê jazdy konnej (3).

Pierwszym dyrektorem szko³y zosta³ Seweryn Korze-
liñski (4). Nie by³ on lekarzem weterynaryjnym. Jednak 

z racji pe³nionej funkcji warto przywo³aæ krótk¹ notê 
biograficzn¹ o nim. By³ ¿o³nierzem Wojska Polskiego, 
podró¿nikiem, pisarzem i pedagogiem. Uczestniczy³ 
w powstaniu listopadowym w latach 1830-31 oraz 
w powstaniu wêgierskim, a w latach 1848-49 w le-
gionach. S³u¿bê wojskow¹ zakoñczy³ w stopniu majo-
ra. Na Wêgrzech s³u¿y³ w kawalerii i za swoj¹ s³u¿bê 
zosta³ odznaczony wêgierskim powstañczym Orderem 
Zas³ugi Wojskowej III klasy. W latach 1852-56 przeby-
wa³ w Australii wydobywaj¹c z³oto w stanie Wiktoria. 
W Szkole w Czernichowie wyk³ada³ mechanizacjê rol-
nictwa, miernictwo, budownictwo i weterynariê. Jest 
autorem ksi¹¿ki „Opis podró¿y do Australii”. W ksi¹¿ce 
„Tomek w krainie kangurów” Alfreda Szklarskiego 
bohater wspomina m.in. o Sewerynie Korzeliñskim, 
jako podró¿niku, którego opisy podró¿y i pobytu na 
antypodach dostarczy³y wielu informacji o Australii. 

– Nauczyciele - lekarze weterynaryjni –

Aleksander LITTICH

 

Aleksander Littich urodzi³ siê 25. stycznia 1842 r. 
w Warszawie, jako syn Franciszka i Anny z Drew-
nowskich (5). Jego ojciec by³ nauczycielem prywat-
nym. Aleksander uczy³ siê w gimnazjach w £êczycy 
i w Piotrkowie Trybunalskim i tu ukoñczy³ oddzia³ histo-
ryczno-filologiczny. Podczas nauki w szkole przygoto-
wawczej prawniczej przy gubernatorstwie warszawskim 
zwi¹za³ siê z kó³kami niepodleg³ościowo-spiskowymi. 
W 1861 r. zagro¿ony aresztowaniem zbieg³ za granicê, 
uda³ siê do W³och, gdzie wst¹pi³ do Polskiej Szko³y 
Wojskowej w Cuneo, za³o¿onej w Genui w dniu 1 paź-
dziernika 1861 r., dziêki pomocy i poparciu rz¹du w³o-
skiego, przeniesionej później do Cuneo. Polska Szko³a 
Wojskowa by³a odrodzon¹ Szko³¹ Wojenn¹ za³o¿on¹ 
w 1860 r. w Pary¿u przez Ludwika Mieros³awskiego 
i Józefa Wysockiego, zamkniêt¹ przez w³adze francu-
skie po interwencji ambasadora Rosji. Rozwój Szko³y 
zosta³ przerwany w czerwcu 1862 r. na skutek decyzji 
rz¹du w³oskiego o jej zamkniêciu. Nast¹pi³o to pod pre-
sj¹ ambasadora carskiego. W sierpniu 1862 r. szko³ê, 
która przygotowywa³a kadry oficerskie do powstania, 
ostatecznie zamkniêto.

W przededniu wybuchu powstania styczniowego 
Littich przebywa³ w Warszawie. W dniu 16. stycznia 
1863 r. wyjecha³ w kaliskie razem z Józefem Oxiñskim 
- naczelnikiem wojennym powiatu piotrkowskiego, 

Fot. 1. Aleksander Littich 
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in¿ynierem, absolwentem Instytutu Agronomicznego 
w Marymoncie, swoim przyjacielem ze Szko³y w Genui 
i Cuneo. Na polecenie komitetu centralnego powstania 
mieli utworzyæ przy granicy z Prusami dwa punkty od-
bioru broni dla wojsk powstañczych. Z powodu areszto-
wañ we Francji cz³onków komisji broni i dzia³añ w³adz 
carskich spodziewane transporty uzbrojenia nie nade-
sz³y. W późniejszym czasie razem z Oxiñskim organi-
zowali oddzia³ powstañczy w okolicach Warty. W dniu 
25. lutego zajêli Opatówek, zarekwirowali pewn¹ ilośæ 
sukna, kasê rz¹dow¹ oraz rozproszyli 80-konny oddzia³ 
objeszczyków (¿o³nierzy stra¿y granicznej). Po krwawej 
bitwie pod Kuźnic¹ Grabowsk¹ przekroczyli Wartê, 
starli siê z Rosjanami pod Jaworem i Brodni¹. 

W marcu 1863 r. Littich zosta³ mianowany na-
czelnikiem wojennym powiatu wieluñskiego, w stop-
niu majora. W rejonie Dzia³oszyna dowodzi³ ponad 
300-osobowym oddzia³em. 23 kwietnia 1863 r. sto-
czy³ nierozstrzygniêt¹ bitwê pod W¹soszem z wojska-
mi rosyjskimi pu³kownika Suwarowa (450 ¿o³nierzy). 
Zagro¿ony okr¹¿eniem i odciêciem od innych ziem 
Królestwa Polskiego opuści³ wieluñskie i na pocz¹tku 
maja 1863 r. w rejonie Przyrowa do³¹czy³ do oddzia³u 
Oxiñskiego. Pod Oxiñskim walczy³ w bitwach pod Ry-
ch³ocicami (8 maja), Koniecpolem (25 maja), Kruszyn¹ 
(27 maja), Przedborzem (27 czerwca), Trzepnic¹ (28 
czerwca 1863 r.). 

Po rozpuszczeniu przez Oxiñskiego oddzia³u, Lit-
tich przej¹³ dowodzenie nad 60-konnym oddzia³em 
kawalerii. 3 lipca pod Kaszewicami rozbi³ i rozproszy³ 
oddzia³ kozaków setnika Krinkowa (50 koni). Zginê³o 
wówczas 6 kozaków oraz ciê¿ko ranny zosta³ oficer. 
Z Kaszewic uda³ siê do Chorzenic (4 lipca). Jego śla-
dem pod¹¿y³ porucznik Fiodorow z sotni¹ kozaków 
i niedobitkami Krinkowa. Obozuj¹cy w miejscowym 
dworze powstañcy zostali ca³kowicie zaskoczeni przez 
nieprzyjaciela. Oddzia³ zosta³ rozbity, zginê³o 6 kawa-
lerzystów, a 10 zosta³o rannych. Ciê¿ko ranny zosta³ 
rotmistrz Roman Bocheñski. Littichowi z czêści¹ ludzi 
uda³o siê wymkn¹æ z opresji (6).

We wrześniu 1863 r. zosta³ naczelnikiem wojennym 
powiatu ³êczyckiego, dowodzi³ tam oddzia³em po ma-
jorze Skowroñskim rozbitym wcześniej przez Rosjan 
pod Dalikowem (10 września). W grudniu 1863 r. 
zrezygnowa³ z dowodzenia, zmêczony i zra¿ony nie-
powodzeniami powstania wyjecha³ do Wielkopolski. 
W 1864 r. wspó³organizowa³ niedosz³¹ do skutku wy-
prawê p³k. Raczkowskiego. Po fiasku zamierzenia uda³ 
siê do Francji. Na emigracji ukoñczy³ z wyró¿nieniem 
studia weterynaryjne w Alfort pod Pary¿em. W 1866 r. 
wst¹pi³ do Zjednoczenia Emigracji Polskiej (5). 

W 1869 r. powróci³ do kraju i osiad³ na sta³e w Ga-
licji. W latach 1870-1874 pracowa³ jako nauczy-
ciel w Szkole Praktycznej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Czernichowie i naucza³ anatomiê, fizjologiê, hodowlê 
zwierz¹t oraz weterynariê. Zorganizowa³ tam wzorcow¹ 
oborê byd³a nizinnego. Jednocześnie pe³ni³ funkcjê we-
terynarza okrêgowego w Liszkach, pow. krakowski (6). 

W latach 1874 -1877 by³ nauczycielem rolnictwa 
i gospodarstwa wiejskiego w Seminarium Nauczyciel-

skim w Tarnowie, gdzie pe³ni³ równie¿ obowi¹zki we-
terynarza miejskiego i s¹dowego (7). 

Piastowa³ wiele wa¿nych stanowisk zwi¹zanych z we-
terynari¹. By³ dyrektorem zak³adu kontroli sanitarnej 
dla byd³a importowanego w Husiatynie (1877-1880), 
weterynarzem powiatowym w Krakowie (1880-1882). 
Bêd¹c weterynarzem powiatowym w Krakowie, przy-
dzielono go równocześnie do s³u¿by w biurze sani-
tarnym c.k. Namiestnictwa na stanowisku referenta 
ds. weterynarii przy Namiestnictwie we Lwowie. 
W 1882 r. zosta³ weterynarzem krajowym we Lwo-
wie i referentem spraw weterynaryjnych dla Galicji (8). 
Pe³ni³ te¿ funkcjê komisarza rz¹dowego przy egzami-
nach lekarskich, przy egzaminach ścis³ych w Lwowskiej 
Szkole Weterynaryjnej oraz by³ egzaminatorem przy 
egzaminach rz¹dowych weterynaryjnych w ramach 
Komisyi egzaminacyjnej dla lekarzy i weterynarzy - 
jako zastêpca dla policyi weterynaryjnej i cz³onek dla 
egzaminów weterynarzy (8). Jego dzia³alnośæ w tym 
zakresie dokumentuje c.k. zarz¹dzenie, którego treśæ 
przytaczam: „Komisya egzaminacyjna dla lekarzy i we-
terynarzy postanowiona reskryptem ministeryalnym 
z dnia 3 sierpnia 1874 r. dla kandydatów, ubiegaj¹cych 
siê o uzyskanie sta³ej posady w publicznej s³u¿bie zdro-
wia przy c.k. w³adzach politycznych. Egzamina lekarzy 
odbyw¹j¹ siê w Krakowie, zaś egzamina weterynarzy 
we Lwowie. Cz³onkowie dla egzaminów lekarzy Littich 
Aleksander, cz³onkowie dla egzaminów weterynarzy 
Littich Aleksander”.

Zreorganizowa³ i rozbudowa³ s³u¿by weterynaryjne 
w Galicji. Spowodowa³, ¿e w ka¿dym powiecie ob-
sadzono weterynarza powiatowego, a liczba wetery-
narzy miejskich znacznie zwiêkszy³a siê. Wed³ug jego 
wskazówek powsta³y zak³ady kontumacyjne w Bia³ej 
Krakowskiej i Krakowie, a w wielu miastach urz¹dzono 
wzorowe rzeźnie i targowice. By³ autorem nowatorskiej 
ustawy o targach i o oglêdzinach miêsa i byd³a oraz 
licznych przepisów o zwalczaniu zwierzêcych chorób 
zakaźnych. Przyczyni³ siê do powstania wielu nowocze-
snych rzeźni oraz targowisk miejskich na terenie Galicji 
(5). By³ cz³owiekiem niezwykle aktywnym zawodowo 
i spo³ecznie, nale¿a³ do wybitnych organizatorów s³u¿by 
weterynaryjnej (9). 

W 1886 r. z jego inicjatywy powsta³o Galicyjskie To-
warzystwo Weterynarskie. Napisa³ statut Towarzystwa 
i by³ jego pierwszym prezesem w latach 1886-1887. 
Nale¿a³ do Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego 
we Lwowie - by³ cz³onkiem zarz¹du. By³ cz³onkiem 
Galicyjskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Austriac-
kiego Towarzystwa Weterynarskiego w Wiedniu. By³ 
czynnym cz³onkiem c.k. Towarzystwa Gospodarczego 
Rolniczego w Krakowie (7), a tak¿e cz³onkiem wielu 
towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. 
W 1892 r. otrzyma³ godnośæ cz³onka honorowego 
Galicyjskiego Towarzystwa Weterynarskiego. 

Du¿o publikowa³ w prasie fachowej: w „Przewodniku 
Ekonomicznym”, „Rolniku”, „Tygodniku Rolniczym” 
oraz w pierwszym polskim czasopiśmie weterynaryj-
nym „Przegl¹dzie Weterynarskim”, którego by³ jednym 
z za³o¿ycieli. 



72 Biuletyn DIL-Wet. 30, Nr 1 (117), 2020

Oto jego wybrane publikacje:
- O miêsie pod wzglêdem policyi i zdrowia, Kraków 
1872-1873.

- Ksiêgosusz, Kraków 1872.
- Zbiór ustaw i rozporz¹dzeñ weterynaryjno-policyj-
nych z komentarzami i objaśnieniami, Lwów 1888, 
1891 (wspó³autor A.Barañski).

- Ustawy i rozporz¹dzenia. Oglêdziny miêsa i byd³a, 
Lwów 1889.

- Katechizm oglêdzin byd³a i miêsa, Lwów 1880; 
wyd. 2: 1881 (wspó³autor A.Barañski).

W uznaniu zas³ug na polu dzia³alności policji we-
terynaryjnej i hodowli zosta³ odznaczony w 1891 r. 
Krzy¿em Kawaleryjskim Orderu Franciszka Józefa.

W Husiatynie wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski z Józef¹ 
z Szegivi, córk¹ Konstantego, kontrolera c³owego. Nie 
mieli dzieci (5).

Aleksander Littich zmar³ 29. kwietnia 1893 r. we 
Lwowie po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie. Zachorowa³ na 
dur brzuszny, powik³aniem by³o zapalenie nerek i p³uc, 
w wyniku czego nast¹pi³ zgon (10). We wspomnieniu 
pośmiertnym opublikowanym w Przegl¹dzie Wetery-
narskim nr 6 z 1893 r. ponadprzeciêtnie napisano 
o zmar³ym: „By³ cz³owiekiem wznios³ych cnót, wiel-
kich zalet serca, nieskalanego charakteru, wzorem 
mê¿a, znakomitym urzêdnikiem i obywatelem kraju, 
najlepszym koleg¹ i idealnym prze³o¿onym. Posiada³ 
g³êbokie, a¿ do zaparcia siê samego siebie - poczucie 
obowi¹zku, niedoścignion¹ s³odycz w postêpowaniu ze 
wszystkimi bez wyj¹tku i dobroæ bez granic. Nasz stan 
szczególnie traci w nim opiekuna i poplecznika.” (10).

Spoczywa na Cmentarzu £yczakowskim w 40 kwa-
terze powstañczej. Pomnik na mogile, w porozumie-
niu z rodzin¹ zmar³ego ufundowali wszyscy koledzy 
- lekarze weterynaryjni z Galicji, którzy uczestniczyli 
w uroczystym pogrzebie. 

Tadeusz (Maria, Celestyn) OLBRYCHT

Urodzi³ siê 23 maja 1891 r. w Sanoku. By³ synem 
Piotra - w 1882 r. zastêpcy prowizorycznego nauczy-
ciela w szkole ludowej w Zahutyniu pod Sanokiem, 
weterynarza powiatowego w Sanoku w 1887 r., 
w 1911 r. starszego weterynarza przy c.k. starostwie 
powiatu wadowickiego oraz Marii z d. Jaworskiej. 

W 1910 r. ukoñczy³ gimnazjum klasyczne w Wado-
wicach i rozpocz¹³ studia w Akademii Weterynarii we 
Lwowie i tam studiowa³ do 1912 r. Kolejno studiowa³ 
w Dreźnie i w Wiedniu, gdzie otrzyma³ dyplom lekarza 
weterynaryjnego w 1914 r. Pierwsza wojna światowa 
przeszkodzi³a w dalszych jego studiach (11). Po jej wy-
buchu zosta³ powo³any do s³u¿by w c.k. armii i s³u¿y³ 
jako rotmistrz huzarów. Pe³ni³ stanowisko dyrektora 
szpitala koni na Wêgrzech i na froncie w³oskim. Po 
odzyskaniu przez Polskê niepodleg³ości zosta³ przyjê-
ty do Wojska Polskiego. By³ awansowany do stopnia 
kapitana lekarza weterynarii rezerwy ze starszeñstwem 
z 1 czerwca 1919 r. W latach 1923-1924 by³ oficerem 
rezerwowym lekarzem weterynarii w Kadrze Okrê-
gowego Szpitala Koni nr VII w Poznaniu. W 1934 r. 
pozostawa³ w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupe³-
nieñ Lwów Miasto. 

Pracê naukow¹ w zakresie hodowli zwierz¹t rozpo-
cz¹³ w 1918 r. w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Dublanach 
pod okiem profesora hodowli zwierz¹t u¿ytkowych Ka-
rola Malsburga (12). Nastêpnie pracowa³ w Pañstwo-
wym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego 
w Pu³awach (PINGW) pod kierunkiem prof. Leona 
Paw³a Teodora Marchlewskiego - polskiego biochemi-
ka, rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego (1926-1928), 
wiceprezesa PAU, w latach 1917-1919 organizatora 
PINGW w Pu³awach i w Bydgoszczy (13). W Pu³awach 
by³ dyrektorem organizacyjnym i kierownikiem Dzia³u 
¯ywienia Zwierz¹t. W 1920 r. wraz z Feliksem Jaro-
szyñskim uruchomi³ w krótkim czasie wielk¹ wytwórniê 
„surowicy przeciwksiêgosuszowej”. To pilne zadanie 
by³o realizowane na zlecenie Sekcji Weterynaryjnej, 
a od 1921 r. Departamentu Weterynarii Ministerstwa 
Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych, który podj¹³ trudn¹ 
walkê z szerz¹cym siê pomorem byd³a. Zarazê zlikwi-
dowano ju¿ w 1922 r., co uznano za wielki sukces 
PINGW i s³u¿b weterynaryjnych. 

W okresie 1919-1920 Olbrycht by³ nauczycie-
lem hodowli zwierz¹t w Trzyletniej Mêskiej Krajowej 
Średniej Szkole Rolniczej w Czernichowie (14). Z kolei 
pracowa³ na Uniwersytecie Poznañskim jako adiunkt 
(1920-1922) pod kierunkiem prof. Zygmunta Mo-
carskiego-Moczarskiego, wybitnego etologa zwierz¹t, 
równocześnie studiuj¹c na Wydziale Rolniczym tej 
uczelni, gdzie uzyska³ dyplom in¿. rolnika. 

Doktoryzowa³ siê w 1922 r. w Akademii Medycyny 
Weterynaryjnej we Lwowie (AMW) na podstawie dy-
sertacji pt. „Studia nad kostnieniem mostka u byd³a”, 

Fot. 2. Krzy¿ Kawaleryjski 
Orderu Franciszka Józefa

Fot. 3. Prof. dr hab. 
Tadeusz Olbrycht
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habilitowa³ siê we Lwowie w 1924 r. i w tym roku 
rozpocz¹³ pracê jako docent w AMW, gdzie w 1926 r. 
by³ mianowany profesorem nadzwyczajnym hodowli 
ogólnej i nauki o ¿ywieniu zwierz¹t. W latach 1924-
1939 by³ kierownikiem Zak³adu Hodowli Ogólnej 
i Nauki o ¯ywieniu Zwierz¹t przy ul. Kochanowskiego 
61 we Lwowie. W AMW kierowa³ tak¿e Katedr¹ Ho-
dowli Zwierz¹t Domowych i wyk³ada³ naukê o ¿ywieniu 
zwierz¹t, hodowlê zwierz¹t u¿ytkowych (genetykê, me-
tody i organizacjê hodowli), naukê o pokroju i rasach 
koni oraz prowadzi³ æwiczenia hodowlane w ocenianiu 
zwierz¹t (15). Po doktoracie wyjecha³ jako stypendy-
sta do USA i przez rok pracowa³ w stadninie koni 
w Kentucky na stanowisku lekarza weterynaryjnego 
stajni koni wyścigowych. Odby³ studia genetyczne na 
Columbia University pod kierunkiem prof. Morgana, 
laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medy-
cyny w 1933 r. Tytu³ profesora zwyczajnego otrzyma³ 
w 1938 r.

W lipcu 1939 r. wyjecha³ z Polski na kongres nauko-
wy do Szwajcarii, a nastêpnie na Kongres Genetyczny 
do Edynburga. Tam zasta³ go wybuch drugiej wojny 
światowej. W Szkocji nale¿a³ do grona twórców Ko-
misji Akademickich Studiów Medycyny Weterynaryjnej 
„The Polish Commitee of Medicinal Veterinary Study”, 
która dzia³a³a w latach 1943-1948. W Edynburgu by³ 
kierownikiem Katedry Hodowli Zwierz¹t, kszta³ci³ pol-
skich studentów i pe³ni³ funkcjê prodziekana studiów 
weterynaryjnych (11, 16). W 1944 r. uzyska³ doktorat 
z filozofii na Uniwersytecie Londyñskim na podstawie 
dysertacji z zakresu genetyki pt. „The statistical basis 
of selection in animal husbandry” (17). 

W 1946 r. powróci³ do kraju i w Uniwersytecie i Poli-
technice we Wroc³awiu obj¹³ Katedrê Hodowli Ogólnej 
Zwierz¹t. By³ kierownikiem Zak³adu Doświadczalnej 
Hodowli i Genetyki Zwierz¹t Wydz. Medycyny Wetery-
naryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu (18). 

Fot. 4. Prof. Tadeusz Olbrycht podczas pracy naukowej
Na emeryturê odszed³ w 1961 r. w wieku 70 lat. Po-

zostawi³ po sobie du¿y dorobek naukowy. Propagowa³ 
uprawê kukurydzy pastewnej oraz lucerny, produkcjê 
treściwych zielonek i dro¿d¿y pastewnych. Zaaklima-
tyzowa³ w Polsce kukurydzê pastewn¹ „koñski z¹b” 
i wyhodowa³ cztery jej odmiany. By³ pionierem gene-
tyki i zastosowania w niej statystyki matematycznej. 
Za badania genetyczne nad ras¹ świñ Wessex uzyska³ 
nagrodê im. Pageta oraz srebrny medal od Brytyjskiego 
Zwi¹zku Hodowców Trzody Chlewnej. By³ cz³onkiem 

Brytyjskiego Towarzystwa Hodowli Zwierz¹t i sześciu 
innych towarzystw naukowych angielskich i brytyjskich. 
Napisa³ cztery ksi¹¿ki na temat wyścigów konnych: 
„Trening konia wyścigowego w Anglii”, „Biologicz-
ne podstawy treningu koni wyścigowych”, „Hodowla 
i trening koni wyścigowych w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Pó³nocnej” oraz „Trening koni wyścigowych”. 
By³ specjalist¹ w zakresie rozrodu zwierz¹t i pionierem 
inseminacji zwierz¹t w Polsce. W 1936 r. jako pierwszy 
w Polsce wskaza³ na rzêsistka bydlêcego (Trichomonas 
foetus) jako przyczynê niep³odności u byd³a (19). Przed 
1939 r. uwa¿a³, ¿e nale¿y wyodrêbniæ studia hodowla-
ne od studiów rolniczych i weterynaryjnych. Koncepcjê 
swoj¹ zrealizowa³ po drugiej wojnie światowej kiedy 
zosta³ pierwszym dziekanem Wydzia³u Zootechnicz-
nego Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu (WSR). 

Tadeusz Olbrycht by³ cz³onkiem Zarz¹du Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzêtami we Lwowie, cz³onkiem 
Komisji Medycyny Weterynaryjnej Polskiej Akademii 
Umiejêtności (20), reprezentuj¹c naukowe środowisko 
wroc³awskie wraz z profesorami Kazimierzem Szczu-
d³owskim, Aleksandrem Zakrzewskim, Andrzejem 
Klisieckim i Witoldem Ziêbickim. By³ zastêpc¹ prze-
wodnicz¹cego Naczelnej Komisji dla Spraw Insemi-
nacji przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych. 
W wypracowywanej wówczas koncepcji zorganizowa-
nia akcji unasieniania zwierz¹t star³y siê dwa pogl¹dy. 
Olbrycht w 1946 r. by³ autorem projektu oparcia stacji 
unasieniania o sieæ lecznic weterynaryjnych. Natomiast 
W³adys³aw Bielañski w 1948 r. by³ zwolennikiem od-
dzielnego zorganizowania stacji, dla maj¹tków pañ-
stwowych i dla drobnych rolników. Ju¿ przed drug¹ 
wojn¹ światow¹ by³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa 
Zootechnicznego. 

Odwa¿nie prezentowa³ swoje pogl¹dy naukowe nie 
licz¹c siê z konsekwencjami. Przed „odwil¿¹ Gomu³-
ki” wyg³osi³ ex cathedra (ubrany w togê Uniwersytetu 
w Edynburgu) do pracowników naukowych i studentów 
WSR wyk³ad akademicki na temat teorii dziedziczenia 
i jako jedyny w Polsce podj¹³ krytykê naukowców ra-
dzieckich, g³ównie akademika £ysenki i prof. Lepie-
szyñskiej, którzy negowali rolê genów w dziedziczeniu, 
wy³¹cznie przypisuj¹c dziedziczenie cech wp³ywowi 
środowiska (21).

Napisa³ kilka skryptów dla studentów weterynarii 
i zootechniki. By³ autorem 129 prac oryginalnych i ar-
tyku³ów naukowych, z których prezentujê wybrane 
publikacje:
 1). Morgana teorja ³¹czności (linkage) i wymiany (crossing 

over) genów. Rozprawy biologiczne. Lwów 1924.
 2). Nowoczesne metody konserwowania pasz w stanie 

soczystym. Rolnik nr 3-23. Lwów 1931.
 3). Dziedziczne przyczyny ja³owości u byd³a. Przegl¹d We-

terynaryjny 1933, 10, 424. 
 4). Siano i pasze treściwe ze sztucznie suszonych zielonek. 

Rolnik nr 33. Lwów 1934. 
 5). Widoki na pog³êbienie stosunków hodowlano-handlowych 

ze Szwajcari¹. Przegl¹d Weterynaryjny 1935, 2, 60. 
 6). Sztuczne unasienianie (inseminacja) klaczy. Przegl¹d 

Weterynaryjny 1935, 12, 694. 
 7). Technika sztucznego unasieniania byd³a. Przegl¹d We-

terynaryjny 1936, 11-12, 649. 
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 8). Problem ¿ywienia zwierz¹t streszczonymi zielonkami. 
Przegl¹d Hodowlany 1937, nr 1 i 2. 

 9). Sztuczna inseminacja owiec. Przegl¹d Weterynaryjny 
1937, 7, 396.

10). Zbiór, przechowywanie, selekcja i próby kie³kowania 
kukurydzy pastewnej (koñskiego zêbu). Rolnik nr 1. 
Lwów 1938. 

11). Zakiszanie pasz soczystych w zbiornikach z hydraulicz-
nym zamkniêciem. ¯ycie Rolnicze. Warszawa 1938.

12). Pañstwowe i samorz¹dowe organizacje hodowli zwie-
rz¹t we Francji. Rolnik. Lwów 1938.

13). Uwagi o wiêkszej wartości konia polskiego nad nie-
mieckim dla kawalerii. Przegl¹d Weterynaryjny 1938, 
11, 769.

14). Projekt organizacji pozaspó³kowego unasieniania 
zwierz¹t gospodarskich celem szybkiego podniesienia 
hodowli w Polsce. Medycyna Weter. 1946, 2, 65. 

15). Plan zorganizowania ośrodków inseminacji przy lecz-
nicach dla zwierz¹t. Medycyna Weter. 1946, 8, 374. 

16). Metody selekcji zwierz¹t. Medycyna Weter. 1947, 1, 33. 
17). Podstawy rozwoju zootechniki miczurinowskiej 

w ZSRR. Medycyna Weter. 1950, 6, 335. 
18). Unasienianie zwierz¹t gospodarskich. PWRiL. Warsza-

wa 1951.
19). Kiszonka jako źród³o witamin w ¿ywieniu zwierz¹t. 

Przegl¹d Hodowlany 1952, 8, 40. 
20). Zootechnika. Czêśæ ogólna. PWN. Wroc³aw 1952.
21). Prze¿yciowe hartowanie t³uszczu. Medycyna Weter. 

1952, 9, 394 (wspó³autorzy: Wandokanty F., Szaro A.).
22). Biologiczne podstawy treningu koni wyścigowych. Me-

dycyna Weter. 1953, 6, 255.
23). Jak podnieśæ ¿ywotnośæ i p³odnośæ zwierz¹t gospodar-

skich. Wiedza Powszechna. Warszawa 1955 (wspó³au-
torka Olbrychtowa F.).

24). Kukurydza. PWRiL. Warszawa 1956 (wspó³autor Nad-
wyczawski W³.). 

25). Dziedziczne zmiany patologiczne u zwierz¹t domowych. 
Medycyna Weter. 1958, 12, 743.

26). Typy u¿ytkowe i rasy zwierz¹t domowych. PWN. Wro-
c³aw 1960.

27). Ogólna hodowla zwierz¹t. PWN. Warszawa - Wroc³aw 
1961. (wspó³autor Nowicki B.). 

Tadeusz Olbrycht wypromowa³ 20 doktorów, recen-
zowa³ 10 rozpraw habilitacyjnych oraz 15 doktoratów. 
By³ odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Polonia 
Restituta. 

Zmar³ nagle 2 czerwca 1964 r. w Krakowie przeby-
waj¹c na miêdzynarodowej sesji naukowej poświêco-
nej 600-leciu Uniwersytetu Jagielloñskiego. Doczesne 
szcz¹tki profesora pochowano na Cmentarzu Rakowic-
kim w Krakowie w Alei Zas³u¿onych (14). 

W³adys³aw WOJCIK
W³adys³aw Wojcik, s. Antoniego urodzi³ siê na Zwie-

rzyñcu w Krakowie w 1854 r. Gimnazjum ukoñczy³ 
w Warszawie. Dyplom weterynarza uzyska³ w 1875 r. 
w Warszawskiej Szkole Weterynaryjnej. Studia uzu-
pe³nia³ w Wiedniu. By³ powiatowym weterynarzem 
w Nowym S¹czu (22). W latach 1875-1880 naucza³ 
hodowlê, weterynariê, botanikê i zoologiê w Szkole 
Praktycznej Gospodarstwa Wiejskiego w Czernicho-
wie (23). 

Zmar³ 10 stycznia 1892 r. w Nowym S¹czu. Osie-
roci³ ¿onê i córkê. Redaktor naczelny Przegl¹du Wete-
rynarskiego prof. dr Józef Szpilman we wspomnieniu 
pośmiertnym napisa³, ¿e „cech¹ charakteru zmar³ego 

by³a nadzwyczajna, nie rachuj¹ca siê z w³asnymi intere-
sami dobroæ, której ludzie niejednokrotnie nadu¿ywali 
i niezwyk³a szlachetnośæ charakteru, oburzaj¹ca siê na 
wszelk¹ niesprawiedliwośæ”. Dowodem szlachetności 
jego charakteru by³o przekazanie z w³asnej woli sty-
pendium, które uzyska³ za dobrze zdane egzaminy, na 
rzecz biedniejszego kolegi, mimo, ¿e sam nie nale¿a³ 
do zamo¿nych (24). 

Jakub Józef (Rawicz) STANOWSKI
Urodzi³ siê 23 marca 1818 r. w Poznaniu w rodzinie 

ziemiañskiej Ignacego Stanowskiego oraz Marcjanny 
z domu Bieñkowska. Pochodz¹cy z Lisowa w pow. 
krakowskim Ignacy by³ podoficerem Legii Naddunaj-
skiej, później s³u¿y³ w wojsku Ksiêstwa Warszawskiego, 
pocz¹tkowo jako porucznik, potem jako kapitan. By³ 
odznaczony francusk¹ Legi¹ Honorow¹ (1813) oraz 
Krzy¿em Virtuti Militari IV klasy (1809), (25). 

Jakub Stanowski pocz¹tkowo uczy³ siê w domu. 
Jego nauczycielem by³ guwerner francuski. W latach 
1830-1836 uczêszcza³ do gimnazjum Marii Magdale-
ny w Poznaniu. Niektórzy biografowie Stanowskiego 
uwa¿aj¹, ¿e bêd¹c 12-letnim ch³opcem uciek³ wraz 
z kolegami ze szko³y i uczestniczy³ w powstaniu listo-
padowym. Jednak¿e akta szkolne nie potwierdzaj¹ tej 
tezy. Dalsz¹ naukê pobiera³ prawdopodobnie w Kolonii 
(25). Aleksander Perenc podaje miejsce urodzenia Ru-
chocinek w Poznañskiem (w pow. gnieźnieñskim) oraz 
Koloniê jako miejsce uzyskania świadectwa dojrza³ości 
(26). Kolejn¹ szko³¹ by³o gimnazjum realne w Berlinie, 
gdzie po jego ukoñczeniu uzyska³ świadectwo dojrza-
³ości w 1838 r. Po maturze odbywa³ praktykê rolnicz¹ 
(gospodarcz¹) w pow. wolsztyñskim, w maj¹tkach 
w Chobienicach i D¹browie. 

Pod koniec 1841 r. rozpocz¹³ studia wy¿sze w Könin-
glichen Tierarznei-Schule w Berlinie, które ukoñczy³ 
13. maja 1845 r. i uzyska³ dyplom weterynarza I klasy 
(25). Inne źród³a podaj¹ b³êdnie rok 1849 jako datê 
ukoñczenia studiów (27, 31). Od 28 maja 1845 r. do 
18 marca 1846 r. by³ asystentem prof. G.G. Haubnera 
w klinice weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Eldenie 
ko³o Greifswaldu. W tej Akademii odbywa³ dalsze studia 
(rolnicze), które ukoñczy³ w 1846 r. 

Po studiach powróci³ do Wielkopolski i zaj¹³ siê 
w³asnym maj¹tkiem oraz prowadzeniem praktyki we-
terynaryjnej (28). 

W 1848 r. uczestniczy³ w powstaniu wielkopolskim, 
zwanym powstaniem poznañskim, które by³o czêści¹ 
ogólnopolskiego planu powstania narodowego w cza-
sie europejskiej Wiosny Ludów. Bra³ udzia³ w bitwie 
z Prusakami pod Mi³os³awiem i by³ ciê¿ko ranny w lewe 
ramiê. 

W 1849 r. zamieszka³ w Środzie Wielkopolskiej. 
W 1852 r. zda³ w Berlinie egzamin na weterynarza 
powiatowego i tê funkcjê pe³ni³ w Środzie Wlkp. 

W wydzier¿awionym w 1856 r. maj¹tku Kijewo pro-
wadzi³ doświadczenia hodowlane. Propagowa³ wśród 
okolicznych ch³opów p³odozmian. Chc¹c nabyæ do-
świadczenie w hodowli koni odby³ w 1862 r. podró¿ 
do Londynu jako wspó³pracownik (od 1861 r.) Zarz¹du 
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Centralnego Towarzystwa Gospodarczego dla Wiel-
kiego Ksiêstwa Poznañskiego. W drodze powrotnej 
zwiedzi³ stadniny koni w okolicy Pary¿a i Stuttgartu. 

Po wybuchu powstania styczniowego w Królestwie 
Polskim uczestniczy³ w organizacjach powstañczych 
w powiatach nadgranicznych Ksiêstwa Poznañskiego (25). 

W latach 1870-1876 jako profesor weterynarii 
wyk³ada³ nauki weterynaryjne, chów owiec i we³no-
znawstwo w Szkole Rolniczej, a od 1873 r. w Wy¿szej 
Szkole Rolniczej im. Haliny w ¯abikowie, w poznañ-
skiem. W uznaniu dzia³alności Jakuba Stanowskiego 
w ¯abikowie Micha³ Girdwojn poświêci³ jemu swoj¹ 
„Anatomiê pszczo³y.” (25, 27).

Od 1880 do 1883 r. Stanowski wyk³ada³ hodowlê, 
anatomiê zwierz¹t, fizjologiê zwierz¹t, higienê, choroby 
wewnêtrzne i zakaźne oraz ich profilaktykê, paszo-
znawstwo, dietetykê, higienê pomieszczeñ dla zwierz¹t, 
ustawodawstwo weterynaryjne, pomoc w nag³ych wy-
padkach, weterynariê, zoologiê i botanikê w Trzyletniej 
Mêskiej Krajowej Średniej Szkole Rolniczej w Czerni-
chowie (25, 27, 28, 29, 30). 

Po pobycie w Czernichowie powróci³ do Poznania 
prowadzi³ w³asne gospodarstwo rolne i wykonywa³ 
praktykê weterynaryjn¹ w owczarniach, które znajdo-
wa³y siê w Wielkopolsce i w zaborze rosyjskim.

By³ wybitnym praktykiem weterynaryjnym. Ściśle 
wspó³pracowa³ z redakcj¹ nowo powsta³ego czaso-
pisma rolniczego „Ziemianin”, w którym zamieszcza³ 
liczne artyku³y dotycz¹ce weterynarii: „Środek zapobie-
gaj¹cy zarazie śledziony” (1850 r.), „Zapytania tycz¹ce 
siê choroby owiec, w¹saczem zwanej” (1850 r.), „O ta-
siemcu u owiec (Taenia ovina v. expansa”. Oprócz 
artyku³ów zamieszczanych w „Ziemianinie”, publikowa³ 
równie¿ w wydawanej w Warszawie „Gazecie Rolni-
czej” oraz w innych czasopismach. Wspó³pracowa³ 
z Encyklopedi¹ Rolnicz¹ w Warszawie. Napisa³ rzecz 
pt. „Szkice hippologiczne z okazji podró¿y do Lon-
dynu, Pary¿a i Stuttgartu 1862 r.” (Poznañ 1868). 
Pracê tê og³osi³ w „Ziemianinie”, nastêpnie wyda³ j¹ 
oddzielnie. Opisa³ w niej hodowlê ró¿nych ras koni 
oraz poda³ projekt ustawy dla Towarzystwa Akcjona-
riuszów ku Polepszeniu Koni Rolniczych. Wyda³ dru-
kiem „Ksi¹¿kê rodowodow¹ znakomitszych owczarni 
zarodowych pochodzenia hiszpañskiego na rok 1868” 
oraz „Objaśnienia i wskazówki do prowadzenia i u¿ycia 
regestru rodowodowego przy hodowli koni” (1872). 
W „Ksi¹¿ce rodowodowej znakomitszych owczarni za-
rodowych pochodzenia hiszpañskiego na rok 1868” 
(Abstammungsnachweis der bekanntesten Merinos-
-Stamm-Schäfereien nebst einem Stammbaume für 
das Jahr 1869) zestawi³ wykaz (wraz z drzewem ge-
nealogicznym) owczarni zarodowych wywodz¹cych siê 
z Hiszpanii, a znajduj¹cych siê na terenie wielkiego 
Ksiêstwa Poznañskiego (44 owczarnie), Królestwa 
Polskiego, Śl¹ska, Brandenburgii, Meklemburgii, Po-
morza, Saksonii, Czech, Moraw, Niemiec i Francji 
(25, 28, 30).

W Poznañskim Towarzystwie Przyjació³ Nauk by³ 
cz³onkiem Wydzia³u Przyrodniczego w okresie 1872-
1879. W 1889 r. przedstawi³ w tym Towarzystwie 

referat pt.: „O wnêtrzniakach ludzkich i bydlêcych”. 
By³ cz³onkiem Towarzystwa Przemys³owców, w którym 
w 1878 r. zaprezentowa³ referat pt.; „Krótki pogl¹d na 
przyrod¹ paso¿ytów zwierzêcych z uwzglêdnieniem ich 
szkodliwego wp³ywu na zdrowie”. Referaty wzbogaca³ 
pokazami - by³ dobrym rysownikiem. W Towarzystwie 
Agronomicznym Powiatu Średzko-Wrzesiñskiego pe³-
ni³ funkcjê sekretarza. By³ cz³onkiem zarz¹du Towarzy-
stwa ku Wspieraniu Urzêdników Rolniczych Powiatu 
Średzkiego. By³ cz³onkiem dyrekcji Pomocy Naukowej 
Średzkiej. W 1873 r. zamierza³ utworzyæ w Poznaniu 
towarzystwo fizjograficzne, ale od w³adz pruskich nie 
otrzyma³ zezwolenia (25). 

Od 1850 r. jego ¿on¹ by³a Helena Mielecka, z któr¹ 
mia³ troje dzieci: Ignacego - studenta Uniwersytetu 
Wroc³awskiego, Mariê i Stanis³awa - in¿yniera, cz³onka 
Wydzia³u Przyrodniczego Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk. Po śmierci ¿ony o¿eni³ siê powtór-
nie z Jadwig¹ K³obukowsk¹, z któr¹ mia³ troje dzieci: 
Józefa, Helenê i Jana. Dzieci z drugiego ma³¿eñstwa 
zmar³y w wieku dzieciêcym (25, 28). 

Jakub Stanowski zmar³ po przewlek³ej chorobie 
serca i rozedmie p³uc 3 listopada 1889 r. w Poznaniu 
i spoczywa na cmentarzu św. Marcina (31). 

W „Nowinach Lekarskich” nr 3 z 1883 r., w artykule 
„Stan weterynarski w Poznañskiem” podano, ¿e w de-
partamencie poznañskim jest 40 weterynarzy, w tym 
piêciu Polaków. Natomiast w Poznaniu, po śmierci 
Jakuba Stanowskiego nie ma ¿adnego weterynarza 
Polaka (32).

Teofil SOCHANIEWICZ
Urodzi³ siê 10 grudnia 1857 r. w Krakowie. By³ sy-

nem oficja³a rz¹dowego. Po ukoñczeniu sześciu klas 
szko³y realnej i seminarium nauczycielskiego z wyró¿-
nieniem, przez piêæ lat by³ nauczycielem szko³y ludowej 
w T³okach. Do Szko³y Weterynarii we Lwowie wst¹pi³ 
5 października 1883 r. Dyplom lekarza weterynaryj-
nego otrzyma³ w dniu 7 lutego 1887 r. Po studiach 
podj¹³ pracê nauczyciela nauki elementarnej i nauki 
weterynaryjnej w Krajowej Ni¿szej Szkole Rolniczej 
w Kobiernicach (33, 34). W latach 1897-1899 wyk³a-
da³ weterynariê w Trzyletniej Mêskiej Krajowej Średniej 
Szkole Rolniczej w Czernichowie (35).

By³ weterynarzem w Kobiernicach (34). W 1890 r. 
by³ weterynarzem przy Starostwie w D¹browie, a póź-
niej - do 1894 r. weterynarzem powiatowym w Wielicz-
ce (33). Na podstawie nominacji Wydzia³u Krajowego 
z dnia 16. lutego 1894 r. powróci³ do pracy oświatowej 
i zosta³ „nauczycielem wêdrownym dla nauki wete-
rynaryi w szko³ach rolniczych krajowych w Galicji” 
oraz referentem spraw weterynaryjnych w Wydziale 
Samorz¹du Krajowego. Z ramienia tego Wydzia³u bra³ 
¿ywy udzia³ w akcji zwalczania gruźlicy u byd³a rogatego 
w Galicji (36). 

Zmar³ 15 lipca 1910 r. By³ wysoko uspo³ecznio-
nym pracownikiem weterynaryjnym w Ma³opolsce. 
By³ autorem wielu prac publikowanych w Przegl¹dzie 
Weterynarskim. Publikowa³ tak¿e referaty do sprawoz-
dañ Galicyjskiego Wydzia³u Krajowego oraz broszury. 
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Oto wykaz jego publikacji (zachowano oryginaln¹ 
pisowniê):
 1). Sprawozdanie o wyniku doświadczeñ z pr¹tkiem Löf-

flera (Bac. typh. murium) przeprowadzonych w Leśnio-
wicach. Przegl. Wet. 1896, 1, 8.

 2). O niszczeniu miêsa w¹growatego. Przegl. Wet. 1896, 
8, 237.

 3). Kilka uwag o dotychczasowem t³umieniu zarazy nosa-
cizny u koni w Galicyi. Przegl. Wet. 1896, 11, 321.

 4). O konkurencyi w handlu byd³em rogatem i trzod¹ 
chlewn¹ z Galicyi pod os³on¹ ustawy o chorobach za-
raźliwych zwierzêcych. Przegl. Wet. 1897, 2, 33.

 5). O potrzebie zapobiegania szerzeniu siê gruźlicy u byd³a 
rogatego. Przegl. Wet. 1897, 4, 102.

 6). VII miêdzynarodowy kongres weterynaryjny w Baden-
-Baden. Przegl. Wet. 1899, nr 11 i 1900, 1, 31.

 7). Walka z gruźlic¹ u byd³a rogatego w Galicyi. Przegl. 
Wet. 1900, 2, 41.

 8). Pomoc przy porodach u krów z nauk¹ o rozmna¿aniu 
zwierz¹t gospodarskich opisa³ dla hodowców i praktycz-
nych gospodarzy wiejskich Teofil Sochaniewicz. Lwów 
1901 (wspó³autor: Stanis³aw Fibich). 

 9). Wyniki rozpoznawczego badania i szczepienia byd³a 
rogatego tuberkulin¹ wykonanych w r. 1901 w oborach 
zarodowych. Przegl. Wet. 1901, 8-9, 260.

10). Wynik rozpoznawczych badañ i szczepieñ byd³a roga-
tego tuberkulin¹ wykonanych w oborach zarodowych 
w r. 1901. Przegl. Wet. 1902, 5, 190.

11). Program akcyi têpienia gruźlicy u byd³a rogatego w Ga-
licyi w oborach zarodowych i prywatnych z zastosowa-
niem rozpoznawczego szczepienia tuberkulin¹ celem 
zabezpieczenia i oczyszczenia tych¿e z tej choroby. 
Przegl. Wet. 1902, 7, 276.

12). Akcya têpienia gruźlicy u byd³a rogatego w Galicyi 
1899-1903. Lwów 1904.

13). Opinia fachowa o wniosku uczynionym w Radzie pañ-
stwa przyznania zasadniczo drog¹ ustawy wy³¹cznie 
lekarzom weterynaryjnym prawa wykonywania prak-
tyki weterynaryjnej, opracowana wskutek reskryptu 
c.k. Ministerstwa spraw wewnêtrznych z dnia 8 maja 
1902 l. 14744 i rozporz¹dzenia Wydzia³u krajowego 
we Lwowie z dnia 11. lipca 1903 l. 51023 przez Teo-
fila Sochaniewicza krajowego nauczyciela weterynaryi. 
Przegl. Wet. 1904, 2, 64.

14). O kontroli miêsa. Przegl. Wet. 1906, 7, 257.
15). Wystawa targowa byd³a rozp³odowego i nierogacizny 

we Lwowie urz¹dzonej staraniem komitetu c.k. galic. 
Towarzystwa gospodarskiego w czasie od 5. do 8. maja 
1906. Przegl. Wet. 1906, 8 i 9, str. 318, 372, 417.

 
Fot. 5. Strona tytu³owa ksi¹¿ki „Pomoc przy porodach 
u krów z nauk¹ o rozmna¿aniu zwierz¹t gospodarskich 
opisa³ dla hodowców i praktycznych gospodarzy wiejskich 
Teofil Sochaniewicz” 

W ksi¹¿ce „Pomoc przy porodach u krów z nauk¹ 
o rozmna¿aniu zwierz¹t gospodarskich opisa³ dla ho-
dowców i praktycznych gospodarzy wiejskich Teofil 
Sochaniewicz” autor opisuje jêzykiem wspó³cześnie 
nie spotykanym, fetotomiê w przypadku niemo¿li-
wości odebrania porodu w po³o¿eniu poprzecznem 
grzbietowym (pisownia oryginalna): „Po za sposobami 
zwy¿ podanymi, pozostaje jeszcze jedna droga, tj. roz-
kawa³kowanie cielêcia wewn¹trz macicy i wydobycie 
z niej ka¿dego kawa³ka zosobna. W tym celu nale¿y 
przeci¹æ brzuch cielêcia wzd³u¿ ostatniego ¿ebra, a¿ do 
krêgos³upa, który na najsilniej zgiêtem miejscu ostro¿-
nie nadci¹æ nale¿y. Potem trzeba wydrzeæ i wyj¹æ na 
zewn¹trz wszystkie trzewia brzuszne cielêcia i prze³o¿yæ 
przez grzbiet cielêcia w miejscu dokonanego ciêcia 
mocny cienki sznur. Ci¹gn¹c silnie za takowy, ³amiê 
krêgos³up i dzielê ca³e cia³o na dwie po³ówki, z których 
ka¿d¹ osobno obracam i na zewn¹trz wydobywam. 
Operacja zwy¿ opisana jest nie tylko trudna i bardzo 
mozoln¹ ale i niebezpieczn¹ o tyle, ¿e ka¿dy, nawet 
bieg³y w swej sztuce weterynarz, podejmie siê jej wy-
konania, ze zapewnieniem dobrego wyniku, to te¿ 
w przewa¿nej liczbie wypadków, poród w po³o¿eniu 
poprzecznem grzbietowem, musi siê zakoñczyæ do-
r¿niêciem krowy rodz¹cej, zanim w daremnych bólach 
skoñczy ¿ycie” (37).

Kazimierz RUTKOWSKI
Urodzi³ siê w Bochni. Dyplom lekarza weteryna-

ryjnego otrzyma³ w Szkole Weterynarii we Lwowie 
w 1890 r., w której w 1899 r. uzyska³ stopieñ nauko-
wy doktora medycyny. By³ asystentem w klinice cho-
rób wewnêtrznych w Szkole Weterynarii we Lwowie 
w okresie 1890-1891. Od 1891 r. by³ c.k. powiato-
wym lekarzem weterynaryjnym w Lisku (obecnie Le-
sko). W latach 1899-1920 by³ docentem w Trzyletniej 
Mêskiej Krajowej Średniej Szkole Rolniczej w Czer-
nichowie i tam naucza³ weterynariê (38). Później, 
w 1904 r. pracowa³ jako powiatowy lekarz weteryna-
ryjny w Podgórzu (39), a w 1905 r. by³ powiatowym 
lekarzem weterynarii w Krakowie. W Przegl¹dzie We-
terynarskim nr 4 z 1893 r. (str. 91) opublikowa³ pracê 
pt. „Dzia³anie chininy w nosaciźnie psów” (40).

Stanis³aw ŚWIBA
Urodzi³ siê 24 maja 1899 r. w Krakowie. Dyplom 

lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1924 r. we Lwowie 
(41). W 1930 r. otrzyma³ w Akademii Medycyny We-
terynarji w Wiedniu stopieñ doktora nauk weterynaryj-
nych na podstawie dysertacji, przygotowanej w Klinice 
Po³o¿nictwa i Instytucie Higieny Bakteriologicznej, pt. 
„O bakteriobójczem dzia³aniu wydzieliny szyjki i macicy 
zdrowych krów przeciw pa³eczkom ronienia zakaź-
nego Banga” (42). Uzupe³nia³ studia weterynaryjne 
w Wiedniu i w Hanowerze. Pracowa³ jako lekarz we-
terynaryjny-rzeźniany w Piaskach Wielkich, nastêpnie 
w Ma³opolskim Towarzystwie Rolniczym w Krakowie 
(43), jako powiatowy lekarz weterynaryjny w Limano-
wej, jako inspektor wojewódzki w Bia³ymstoku (44), 
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podczas okupacji niemieckiej ziem polskich w latach 
1939-1945 wykonywa³ zawód w Kocmyrzowie (pow. 
krakowski). Po drugiej wojnie światowej s³u¿y³ w W.P. 
w stopniu majora lek. wet., po zdemobilizowaniu by³ 
naczelnikiem wydzia³u weterynarii w Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, potem kierow-
nikiem Sekcji Weterynaryjnej w Zarz¹dzie Okrêgu PGR 
w Szczecinie, wreszcie kierownikiem PZLZ w ̄ aganiu, 
w I³owej i ostatnio w Miêdzyrzeczu Wielkopolskim. 
W latach 1926-1931 by³ nauczycielem weterynarii 
w Pañstwowej Średniej Szkole Rolniczej w Czerni-
chowie (45). 

Mia³ wydatny udzia³ w pracach weterynaryjnych 
organizacji spo³eczno-zawodowych. Uczestniczy³ 
w III Powszechnym Zjeździe Polskich Lekarzy Wete-
rynaryjnych we Lwowie w dniach 9-11 października 
1926 r. (46). By³ odznaczony Krzy¿em Walecznych, 
dwukrotnie Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i in. odznaczenia-
mi. Zmar³ 5 sierpnia 1961 r. w Miêdzyrzeczu Wlkp. 
(41).

W³adys³aw GUZEK
Urodzi³ siê 22 października 1884 r. Dyplom otrzy-

ma³ w Akademii Weterynarii we Lwowie w 1907 r. 
(47). W latach 1920-1926 by³ nauczycielem wetery-
narii w Trzyletniej Mêskiej Krajowej Średniej Szkole 
Rolniczej w Czernichowie (48).

Pracowa³ w Akademii Weterynarii, później Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w klinice chorób 
wewnêtrznych na stanowisku asystenta. By³ c.k. st. 
lekarzem weteterynaryjnym w Ministerstwie Rolnictwa 
w Wiedniu. W 1931 r. jako radca wojewódzki kierowa³ 
Pañstwow¹ Weterynaryjn¹ Pracowni¹ Rozpoznawcz¹ 
w Krakowie oraz by³ wolnopraktykuj¹cym lekarzem 
weterynaryjnym przy Ma³opolskim Towarzystwie 
Rolniczym (43). Pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu 
Produkcji Szczepionek w Krakowie (49), dzia³aj¹cego 
w ramach Instytutu Weterynarii i Medycyny Doświad-
czalnej Uniwersytetu Jagielloñskiego, usytuowanego 
w Krakowie przy ul. Czystej 18. 

Fot. 6. Pracownicy Instytutu Weterynarii i Medycyny Do-
świadczalnej Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie 
w 1934 r. Pierwszy od lewej stoi dr W³adys³aw Guzek. Fot. 

Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Dr Guzek opublikowa³ pracê „Przypadek kosmko-
wego, rozsianego ³o¿yska macicznego u krowy.” (50). 
W Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie 
obroni³ pracê doktorsk¹ pt. „Metody mechanicznego 

leczenia pewnych postaci morzyska „Colica.” (51). 
W 1932 r. wraz z Henrykiem Langiem i Gabryjelem 
Molickim opublikowa³ pracê pt.: „Badania doświad-
czalne nad têpieniem pomoru za pomoc¹ surowicy 
przeciwpomorowej.” (51). 

By³ cz³onkiem Galicyjskiego Towarzystwa Lekarzy 
Weterynaryjnych. Od 1924 r. by³ wspó³redaktorem 
Przegl¹du Weterynarskiego i później Przegl¹du Wete-
rynaryjnego. Pozostawa³ w Komitecie Redakcyjnym 
Przegl¹du Weterynarskiego, nastêpnie Przegl¹du We-
terynaryjnego do 1939 r. (51). Pozostawa³ w grupie 
82 osób - wspó³pracowników Wiadomości Wetery-
naryjnych (54).

Podczas III Powszechnego Zjazdu Polskich Lekarzy 
Weterynaryjnych odbytego w dniach 9-11 października 
1926 r. we Lwowie przewodniczy³ obradom w sekcji 
reformy organizacji oglêdzin miêsa. By³ koreferentem 
w sekcji epizootiologii oraz koreferentem do tematu 
„Skoordynowanie zadañ polskiej prasy lekarsko-wete-
rynaryjnej.” Zjazd wybra³ Komitet dla zorganizowania 
walki z ja³owości¹, ronieniem i chorobami osesków 
i zwierz¹t domowych, którego cz³onkiem zosta³ W³a-
dys³aw Guzek. Wybrano go równie¿ na cz³onka Sta-
³ej Delegacji do wykonania uchwa³ III Powszechnego 
Zjazdu Polskich Lekarzy Weterynaryjnych i przygoto-
wania zjazdu przysz³ego (55). Pierwsze posiedzenie 
Sta³ej Delegacji odby³o siê w Warszawie w dniu 28 
kwietnia 1928 r., na którym wybrano dr. Guzka do 
komisji ds. rozpatrzenia projektów zmian organizacji 
Sta³ej Delegacji oraz do komitetu wydawnictwa pod-
rêczników (56). 

Bra³ udzia³ w spotkaniu przedstawicieli polskich 
i czechos³owackich organizacji rolniczych w Krako-
wie w marcu 1929 r. (57). Uczestniczy³ w Walnym 
Zjeździe delegatów Zwi¹zku Legionistów Polskich 
w Warszawie w dniu 3 grudnia 1932 r. (57). By³ wi-
ceprezesem Zarz¹du Krakowskiego Oddzia³u Zwi¹zku 
Zawodowego Lekarzy Weterynaryjnych. Pozostawa³ 
w gronie ofiarodawców na budowê Muzeum Narodo-
wego w Krakowie (58). 

Podczas drugiej wojny światowej uwiêziono go 
w Wiêzieniu Montelupich w Krakowie, po czym wy-
wieziono do obozu koncentracyjnego. Zgin¹³ w Oświê-
cimiu 15 sierpnia 1942 r. (48). 

Fot. 7. Dr W³adys³aw Guzek (stoi) podczas pracy w labo-
ratorium Zak³adu Produkcji Szczepionek w Krakowie. 
Fot. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Jan KRILL
Urodzi³ siê w 1872. Dyplom lekarza medycyny wete-

rynaryjnej otrzyma³ w 1901 r. w Wiedniu. Po pierwszej 
wojnie światowej (1920-1939) by³ lekarzem wolno-
praktykuj¹cym w Krakowie (59, 60). W latach 1931-
1932 wyk³ada³ weterynariê w Pañstwowej Średniej 
Szkole Rolniczej w Czernichowie (59, 60). 

Ludwik MULAK
Urodzi³ siê w 1897 r. w miejscowości Narol w woj. 

rzeszowskim. Studiowa³ w Akademii Medycyny We-
terynaryjnej we Lwowie i tam¿e w 1925 r. uzyska³ 
dyplom lekarza medycyny weterynaryjnej. Po studiach 
podj¹³ pracê naukow¹ w macierzystej uczelni na sta-
nowisku asystenta, uwieñczon¹ w 1928 r. doktoratem 
medycyny weterynaryjnej. W latach 1929-1939 pra-
cowa³ w Wojewódzkim Zak³adzie Higieny Weteryna-
ryjnej w Krakowie, najpierw jako asystent, a później 
by³ kierownikiem tego zak³adu (61). W okresie 1932-
1948, z przerw¹ podczas drugiej wojny światowej 
i okupacji, by³ nauczycielem w Pañstwowej Średniej 
Szkole Rolniczej w Czernichowie, po drugiej wojnie 
światowej przemianowanej na Mêskie Pañstwowe 
Gimnazjum Rolnicze. Naucza³ tam weterynariê i ho-
dowlê (62). Podczas drugiej wojny światowej by³ po-
wo³any do WP, s³u¿y³ w stopniu kapitana i kierowa³ 
pracowni¹ bakteriologiczn¹. W 1946 r. powierzono 
zorganizowanie Katedry Po³o¿nictwa na Wydziale We-
terynaryjnym UMCS w Lublinie zastêpcy profesora dr. 
Ludwikowi Mulakowi, który w 1947 r. zrezygnowa³ 
z kierownictwa Katedr¹. Obowi¹zki kierownika przej¹³ 
wówczas prof. dr hab. Kazimierz Szczud³owski, który 
na wyk³ady doje¿d¿a³ do Lublina z Wroc³awia (63). Od 
1948 r. dr Mulak zwi¹za³ siê z Wielkopolsk¹. W latach 
1948-1954 by³ Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
w Gostyniu. Od 1954 r. zajmowa³ kierownicze sta-
nowiska w stacjach hodowli i unasieniania zwierz¹t 
w Gnieźnie, Kosowie, pow. gostyñski oraz w Powia-
towym Zak³adzie Weterynarii w Lesznie. Od 1946 r. 
by³ cz³onkiem kolegium redakcyjnego czasopisma 
„Medycyna Weterynaryjna”, a od 1950 r. krajowym 
wspó³pracownikiem (64). W 1946 r. opublikowa³ pra-
cê pt. „W sprawie odka¿ania uprzê¿y przy świerzbie 
u koni.” (65).

Uczestniczy³ w III Powszechnym Zjeździe Polskich 
Lekarzy Weterynaryjnych we Lwowie w dniach 9-11. 

października 1926 r. Pe³ni³ funkcjê sekretarza w sekcji 
„niep³odnośæ i ronienie u byd³a” (55). 

By³ odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi oraz od-
znak¹ honorow¹ „Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa 
Poznañskiego”.

Zmar³ 18. listopada 1978 r. Pochowany jest na 
cmentarzu parafialnym w Lesznie przy ul. Wêgier-
skiej 31. Dr med. wet. Ludwik Mulak by³ cz³owiekiem 
szlachetnym, prawego charakteru, wielkiego serca 
i umys³u.

Karol RASP
Urodzi³ siê 1 stycznia 1837 r. w Krośnie. By³ synem 

Fryderyka, lekarza wojskowego. Szko³ê powszechn¹ 
ukoñczy³ w Jaśle w 1847 r. Do gimnazjum uczêszcza³ 
w Krakowie i ukoñczy³ je w 1855 r., po czym roz-
pocz¹³ studia medyczne na Wydziale Lekarskim UJ 
(66). Stopieñ doktora medycyny uzyska³ w 1862 r. 
w Wiedniu (67). Nastêpnie od 1862 r. studiowa³ we-
terynariê w Tierärztliche Hochschule w Wiedniu, gdzie 
w 1865 r. otrzyma³ dyplom magistra nauk weterynaryj-
nych. W kolejnych latach po studiach weterynaryjnych 
specjalizowa³ siê w diagnostyce i leczeniu chorób koni 
w Wiedniu oraz odbywa³ naukowe wycieczki do stadnin 
wêgierskich (66, 68). 

W latach 1868-1881 wyk³ada³ z nominacji wete-
rynariê jako docent w Katedrze Weterynarii Wydzia³u 
Lekarskiego Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wyk³ady dla 
medyków obejmowa³y hodowlê zwierz¹t domowych, 
pokrój konia, poznawanie wieku zwierz¹t, weterynariê 
popularn¹, epizootiologiê z policj¹ weterynaryjn¹ oraz 
naukê o wadach zwrotnych. Wyk³ady po³¹czone by³y 
z demonstracjami na ¿ywych zwierzêtach. Odbywa³y 
siê 4 razy w tygodniu po jednej godzinie (67). Wyk³ady 
z weterynarii popularnej dedykowa³ szerokiemu krê-
gowi odbiorców. Przyk³adowe tematy tych wyk³adów: 
„O poznawaniu wieku zwierz¹t”, „O powierzchowności 
konia” (69). 

W okresie 1868-1869 by³ nauczycielem wetery-
narii w Szkole Praktycznej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Czernichowie (70). 

Równocześnie pracowa³ jako weterynarz miejski w c. 
k. Starostwie w Krakowie w latach 1869-1871 (68, 
71). £¹czenie stanowiska wyk³adowcy w UJ i weteryna-
rza miejskiego umo¿liwia³o Raspowi zaznajamianie stu-
dentów z praktyk¹ weterynaryjn¹, bowiem Uniwersytet 
nie mia³ wówczas zak³adu ani kliniki weterynaryjnej. 
Z drugiej strony powodowa³o ci¹g³e w¹tpliwości ze 
strony w³adz uniwersyteckich i namiestnictwa we Lwo-
wie, co do w³aściwości prowadzenia wyk³adów i zajêæ 
dydaktycznych oraz mo¿liwości sprostania wszystkim 
obowi¹zkom. Rasp nie przeprowadzi³ oczekiwanego 
przez w³adze Uniwersytetu przewodu habilitacyjnego 
i uwzglêdniaj¹c powy¿sze przes³anki w 1881 r. od-
wo³ano go ze stanowiska docenta. Uniwersytet nie 
zrezygnowa³ jednak z wyk³adów - obowi¹zkowych dla 
lekarzy powiatowych, tzw. fizyków, i poszukiwa³ jeszcze 
przez kilka lat odpowiedniego kandydata, którym oka-
za³ siê Andrzej Walentowicz i on przywróci³ dawniejsz¹ 
Katedrê i Zak³ad Weterynarii UJ oraz uzyska³ przy ul. 
Św. Jana osobny lokal na wyk³ady i ambulatorium (66). 

Fot. 8. Nagrobek 
dr. med. wet. 
Ludwika Mulaka
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W nowej sytuacji Karol Rasp, który zawsze k³ad³ 
wiêkszy nacisk na praktykê przeniós³ siê do Rzeszo-
wa, gdzie od 1881 r. do 1899 r. by³ weterynarzem 
powiatowym (68, 69). W latach 1887-1889 by³ te¿ 
weterynarzem w Ropczycach (72).

W okresie krakowskim (1868-1881) wraz z we-
terynarzem miejskim w Krakowie Jêdrzejem Pacu³¹ 
uczestniczy³ w opracowaniu i wydaniu „S³owniczka 
wyrazów weterynarskich”, który powsta³ staraniem 
prof. Stanis³awa Janikowskiego, dr. Aleksandra Kre-
mera i prof. Józefa Oettingera. Stanowi³ on czêśæ 
wiêkszej pracy zatytu³owanej „Uzupe³nienie s³ownika 
³aciñsko-polskiego wyrazów lekarskich prof. Franciszka 
Kazimierza Skobla oraz Aleksandra Kremera: razem 
z przek³adem polskim wielu wyrazów lekarskich nie-
mieckich, francuskich i angielskich” i s³owniczkiem wy-
razów weterynarskich wydanej w Krakowie w 1876 r. 
By³a to pierwsza tak powa¿na próba uporz¹dkowania 
polskiej terminologii weterynaryjnej (68, 73).

Rasp zmar³ nagle 23 października 1899 r. w Rze-
szowie i tam zosta³ pochowany (66). Millak (68) podajê 
inn¹ datê śmierci - 26 października 1899 r. 

Andrzej WALENTOWICZ
Zoologiê i weterynariê naucza³ w latach 1885-1897 

w Trzyletniej Mêskiej Krajowej Średniej Szkole Rolni-
czej w Czernichowie) prof. dr Andrzej Walentowicz, 
którego ¿ycie i dzia³alnośæ przedstawi³em w publikacji 
pt. „Prof. dr Andrzej Walentowicz - lekarz i lekarz we-
terynaryjny zas³u¿ony dla Krakowa.” w 2019 r. (74).

– Lekarze weterynarii - uczniowie Szko³y –
W przywo³anej publikacji poda³em, ¿e absolwentem 

Zespo³u Szkó³ Rolniczego Centrum Kszta³cenia Usta-
wicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie 
z 1945 r. (wówczas Szko³a nosi³a nazwê Mêskie Pañ-
stwowe Gimnazjum Rolnicze) by³ Remigiusz Fitko (nie 
Romuald jak b³êdnie napisano) - lekarz weterynarii, 
profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warmiñsko-Ma-
zurskim w Olsztynie. 

Natomiast w 1941 r. w Czernichowie w Pañstwowej 
Wy¿szej Szkole Rolniczej podj¹³ naukê S³awomir Go-
ścicki, urodzony 22 grudnia 1920 r., który studia ukoñ-
czy³ na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersy-
tetu i Politechniki we Wroc³awiu w 1955 r. W okresie 
pobytu w Czernichowie zetkn¹³ siê z dzia³aj¹c¹ tam 
Szko³¹ Podchor¹¿ych AK. Uczestniczy³ w ramach AK 
w akcji „Burza”, do czasu aresztowania przez NKWD. 
Później ochotniczo wst¹pi³ do LWP i skierowany zosta³ 
do Oficerskiej Szko³y Artylerii w Che³mie. Po jej ukoñ-
czeniu otrzyma³ przydzia³ do 23 Ko³obrzeskiego Pu³ku 
Artylerii w Bielsku Bia³ej, w którym s³u¿y³ 2 lata i by³ 
zdemobilizowany w 1947 r. w stopniu porucznika. Po 
studiach pracowa³ w woj. wroc³awskim, koszaliñskim, 
gdañskim i szczeciñskim, zajmuj¹c ró¿ne stanowiska 
w lecznictwie i administracji weterynaryjnej (75). 

– Podsumowanie –
Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie 

uniwersyteckim podjêto w Polsce pod koniec XVIII w. 

W 1806 r. powsta³a w Akademii Krakowskiej Katedra 
Gospodarstwa Wiejskiego, któr¹ rozwi¹zano w 1809 r. 
Przez 81 lat, do czasu powo³ania przy Wydziale Fi-
lozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego 3 letniego 
Studium Rolniczego, nauczanie rolnictwa na poziomie 
akademickim nie mia³o miejsca. Lukê tê wype³nia³a 
Szko³a Rolnicza w Czernichowie, w której w gronie 
nauczycielskim pozostawali lekarze weterynaryjni. 
W niniejszej pracy opisano ¿ycie i dzia³alnośæ 11 leka-
rzy weterynaryjnych, którzy trwale wpisali siê w karty 
historii stanu lekarsko-weterynaryjnego w myśl ³aciñ-
skiej sentencji „Salus Reipublicae suprema lex esto!” 
- dobro republiki najwy¿szym prawem. 
Piśmiennictwo u Autora (75 pozycji)

Studia
podyplomowe,
konf. naukowe,

szkolenia

XXIII MIÊDZYNARODOWA 
KONFERENCJA NAUKOWA 
Aktualne problemy w zdrowiu 

i produkcji byd³a mlecznego i miêsnego

Polanica Zdrój 
18-19 czerwca 2020r. 

Teatr Zdrojowy

Konferencja poświêcona bêdzie aktualnym problemom 
zdrowia i produkcji byd³a. Wyodrêbnione zostan¹ trzy 
bloki tematyczne: rozród, zapalenia gruczo³u mleko-
wego, choroby wewnêtrzne i zakaźne.
Wyk³ady prowadziæ bêd¹ specjaliści - lekarze weteryna-
rii z ośrodków zagranicznych: Austrii, Niemiec, Szwaj-
carii, Belgii oraz naukowcy i lekarze praktycy z Polski.
W kwietniu br. Zostanie podany szczegó³owy program 
konferencji. Warunki udzia³u na dotychczasowych zasa-
dach. Szczegó³owe informacje na stronie konferencji: 

www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: 
prof. Jan Twardoñ, 
jan.twardon@upwr.edu.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu 
Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich 
50-366 Wroc³aw, pl Grunwaldzki 49
tel. 713205306, 713205318
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SPOTKANIE Absolwentów z roku 1975
Zapraszamy na spotkanie kole¿eñskie na naszej Uczelni, 

w dniach 4-06.09.2020r., Absolwentów studiów weterynaryj-
nych we Wroc³awiu, z roku ukoñczenia studiów 1975. 

Zakwaterowanie i uroczysta kolacja odbêdzie siê w zarezer-
wowanym w ca³ości dla nas hotelu   WenderEDU Business 
Center ulica św. Józefa1 we Wroc³awiu. Proszê o wp³atê do 
dnia 1.07.2020r. kwoty 150,00 z³otych na konto: Wac³aw 
Ocharski ul. Komuny Paryskiej 2/2, 46-100 Namys³ów: 47 
1020 3668 0000 5802 0179 1680 z dopiskiem „45 lat”. 
Koszty hotelu ka¿dy ponosi indywidualnie. 

Szczegó³owe informacje zostan¹ rozes³ane elektronicznie 
w miesi¹cu maju 2020r. 
Kontakt telefoniczny i e-mailowy: 

Bo¿ena Liberska - 507 825 395, bozenaliberska@op.pl; 
Marcin Świta³a - 508 212 266, mar.switala@gmail.com; 
Wac³aw Ocharski - 603 915 454, waclawocharski@wp.pl; 
Antoni Krupnik - 789 316 314, antonikrupnik@wp.pl .

Krupnik Antoni 
47-100 Strzelce Opolskie, Fabryczna 14

Ex 
funebri 
charta

Śp. 
lek. wet. Teresa FRONCZEK 
1940– 2019 (Wspomnienie)

Teresa Fronczek (z domu Wasilewska) urodzi³a siê 15 
marca 1940r. na Kresach - w miejscowości Iwieniec, 
znajduj¹cej siê obecnie w granicach Bia³orusi, a w czasach 
II Rzeczpospolitej - w ówczesnym województwie nowo-

gródzkim. Po zakoñczeniu II wojny 
Światowej wraz z rodzin¹ wyjecha³a 
z Iwieñca - i w ramach tzw. repa-
triacji osiedli³a siê w Krotoszynie, 
w po³udniowo-wschodniej Wiel-
kopolsce. W tym mieście w roku 
1954 ukoñczy³a szko³ê podstawo-
w¹, a w roku 1958r. liceum ogól-
nokszta³c¹ce zdaj¹c maturê. 

Naukê kontynuowa³a w Wy¿szej 
Szkole Rolniczej we Wroc³awiu na 
Wydziale Weterynaryjnym. Studia 
ukoñczy³a w roku 1964. Jeszcze 

jako studentka, po zdanym celuj¹co egzaminie z po³o¿nictwa 
u prof. Alfreda Senzego, zosta³a zatrudniona w ówczesnej 

Katedrze Po³o¿nictwa (w późniejszych latach Katedra kilka-
krotnie zmienia³a nazwê) jako asystent techniczny z zada-
niem utworzenia laboratorium bakteriologicznego. Zadanie 
to, po przeszkoleniach w Zak³adach Higieny Weteryna-
ryjnej we Wroc³awiu, Katowicach i Lublinie, zrealizowa³a 
i prowadzi³a do przejścia na emeryturê w 2009r. Oprócz 
wykonywania badañ dla potrzeb Katedry, prowadzi³a æwi-
czenia dla studentów z diagnostyki bakteriologicznej chorób 
wymienia i uk³adu rozrodczego zwierz¹t. W 20-t¹ rocznicê 
śmierci profesora Alfreda Senzego, przy okazji nadania 
Jego imienia sali wyk³adowej w Katedrze Rozrodu, napisa³a 
o Nim wzruszaj¹ce wspomnienie, zamieszczone w Biuletynie 
DIL-Wet. w 2013 roku.

Jeszcze w liceum pokocha³a literaturê. Gromadzi³a ksi¹¿ki 
z ró¿nych dziedzin, zarówno prozê jak i poezjê, zw³aszcza 
jednak - ze wzglêdu na zainteresowania - dzie³a przyrod-
nicze. 

Urlop zawsze spêdza³a w D¹bkach nad Morzem Ba³-
tyckim; jej pasj¹ by³y codzienne marsze nad kana³ ³¹cz¹cy 
Jezioro Bukowo z Ba³tykiem i k¹piele w morzu bez wzglêdu 
na pogodê.

 Kocha³a piêkne s³owa i ludzi, co znalaz³o odzwiercie-
dlenie w prowadzonej przez ni¹ korespondencji. Uk³adane 
przez ni¹ ¿yczenia świ¹teczne, i z innych okazji, s¹ przecho-
wywane przez adresatów jako swoiste skarby. Przez wiele 
lat mia³a sta³y kontakt osobisty i telefoniczny z samotnymi 
starszymi osobami oraz z emerytowanymi by³ymi pracow-
nikami katedry: paniami Iren¹ Janowsk¹ i bêd¹c¹ w domu 
opieki Krystyn¹ Hempiñsk¹, oraz Śp. prof. Stanis³awem 
Rau³uszkiewiczem.

Śp. lekarz weterynarii Teresa Fronczek zmar³a 26 paź-
dziernika 2019. W dniu 5 listopada 2019 na uroczystości 
¿a³obnej ¿egna³o J¹ bardzo liczne grono przyjació³ i zna-
jomych, którym czêsto nios³a wsparcie w swym dzia³aniu, 
rozmowach oraz pisz¹c niekonwencjonalne teksty z ró¿nych 
okazji. 

Pani Doktor Teresa Fronczek zawsze by³a i bêdzie dla nas 
wzorem dobra, uczciwości i prawości. Wierzymy, ¿e dobro 
i ciep³o, które pozostawi³a, bêdzie w nas ¿ywe na zawsze. 

Cześæ Jej Pamiêci !
 Kole¿anki i Koledzy z Wydzia³u Med. Wet.  

we Wroc³awiu

Śp. 
lek. wet. Teresa FRONCZEK 

(1940– 2019)
W dniu 5 listopada 2019r. po¿egnaliśmy nasz¹ Kole¿an-

kê Śp. lek. wet. Teresê Fronczek, zmar³¹ 26 paź dziernika 
2019r. po d³ugotrwa³ej chorobie. 

Jeszcze jako studentka, po zdanym celuj¹co egzaminie 
z po³o¿nictwa u prof. Alfreda Senzego, zosta³a zatrudnio-
na w Katedrze Rozrodu Zwierz¹t Wy¿szej Szko³y Rolniczej 
(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wroc³awiu jako 
asystent techniczny z poleceniem utworzenia laboratorium 
bakteriologicznego, którym potem kierowa³a a¿ do eme-
rytury w roku 2009, wykonuj¹c badania na potrzeby kli-
niki oraz prowadz¹c æwiczenia ze studentami z diagnostyki 
bakteriologicznej chorób gruczo³u mlekowego i narz¹du 
rodnego zwierz¹t. 

Na Cmentarzu Grabiszyñskim ¿egna³a j¹ rodzina, przyja-
ciele oraz licznie zgromadzeni znajomi. Jej prochy z³o¿one 
zosta³y w grobie rodzinnym, a duszê polecono Mi³osiernemu 
Bogu.

Kole¿anki i koledzy z Ko³a Seniorów DILWet. 

Informacje ró¿ne



Fundacja 
„Pro Medici Veterinarii”

działająca przy 
Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wrocławiu 

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

sytuacji życiowej

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

pokrzywdzonych przez los

Numer konta Fundacji:
 18 1020 5242 0000 2202 0158 8417

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

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

Wystarczy w odpowiednich rubrykach deklaracji 
podatkowej rocznej wpisać nazwę: 

Fundacja „PRO MEDICI VETERINARII”
numer KRS 0000247344

Z góry dziękujemy!

Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
informuje:

IX ZJAZD 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 

LEKARZY WETERYNARII
 DOLNOŚL¥SKIEJ IZBY 

LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

odbêdzie siê 

19 kwietnia 2020r.

w Pa³acu Paw³owickim 

(Uchwa³a nr  1471/2019/VII Rady DIL-Wet. z dnia 21 listopada 2019r.)
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