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Fundacja 
„Pro Medici Veterinarii”

dzia³aj¹ca przy 
Dolnośl¹skiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wroc³awiu 

wspiera lekarzy weterynarii oraz cz³onków ich ro-
dzin znajduj¹cych siê w szczególnie ciê¿kiej sytuacji 

¿yciowej

Fundacja zwraca siê z apelem o jej zasilenie 
dowoln¹ kwot¹ dla osób najbardziej 

pokrzywdzonych przez los

Numer konta Fundacji:
 18 1020 5242 0000 2202 0158 8417
Adres: ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wroc³aw

Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Fun-
dacji (Organizacji Po¿ytku Publicznego). 

Wystarczy w odpowiednich rubrykach deklaracji 
podatkowej rocznej wpisaæ nazwê: 

Fundacja „PRO MEDICI VETERINARII”
numer KRS 0000247344

Z góry dziêkujemy!

Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
informuje:

IX ZJAZD 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 

LEKARZY WETERYNARII
 DOLNOŚL¥SKIEJ IZBY 

LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

– ODWO£ANY –
termin IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii 

Dolnośl¹skiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 
W zwi¹zku z ograniczeniami zwi¹zanymi z pandemi¹ COVID-19 

Rada podjê³a Uchwa³ê nr 1671/2020/VII Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 16 kwietnia 2020r. 
w sprawie odwo³ania terminu IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborcze-
go Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu. 

Nowy termin Zjazdu bêdzie ustalony przez Radê DIL-Wet. po znie-
sieniu ograniczeñ i zostanie zamieszczony na stronie

www.dilwet.pl. 
Wstêpnie planowany jest we wrześniu 2020r.
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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: nowakartur@wp.pl

Druk: www.drukarniaosiedlowa.pl , tel. 71 797 55 94; nakład: 1630 egz.

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

Biuro Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
czynne jest w dni robocze 

w środy w godz. 1000 – 1730

w pozostałe dni w godz. 830 – 1530

UWAGA! W okresie wakacyjnym ewentualne 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: 1200 – 1330 
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, 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
„Wielkie czasy wymaga-
j¹ wielkich ludi. Istniej¹ 
bohaterowie nieznani, 
skromni, bez s³awy i hi-
storii Napoleona. Anali-
za ich charakteru zaæmi-
³aby jednak s³aw¹ nawet 
Aleksandra Macedoñ-
skiego”. Ten cytat, po-
chodz¹cy z autorskiego 

wstêpu do ksi¹¿ki Jaroslava Haska „Przygody dobrego 
wojaka Szwejka”, jest wybitnie ponadczasowy i dosko-
nale pasuje do aktualnie otaczaj¹cej nas rzeczywistości. 
Rzeczywistości pandemii COVID-19, która zaskoczy-
³a chyba wszystkich, a u tych pamiêtaj¹cych czasy 
stanu wojennego zaczê³a wywo³ywaæ uczucie de ja vu. 
Znikaj¹ce produkty w sklepach, obostrzenia w poru-
szaniu siê, uczucie niepewności i zagro¿enia. Zwykle 
w takich sytuacjach pocz¹tkowe stadium szoku prze-
chodzi po jakimś czasie do fazy akceptacji i racjonali-
zmu. Ów racjonalizm i kreatywnośæ ³agodz¹ skutki 
kataklizmów, ale przede wszystkim pomys³owośæ ludz-
ka pozwala przetrwaæ. Czasem s¹ to pomys³y swoiście 
uśpione, które nie mog³y siê wydostaæ poza wizje swo-
ich twórców w „czasach spokoju”, b¹dź by³y stosowa-
ne w ograniczonym zakresie. Historia pokazuje, ¿e 
czêśæ ró¿nego rodzaju „usprawnieñ” wymyślonych 
w trakcie wojen i klêsk przyjmuje siê i rozwija ju¿ 
w trakcie normalnego funkcjonowania wchodz¹c na 
sta³e do ¿ycia. Najlepszym tego przyk³adem, ¿eby nie 
byæ go³os³ownym, jest chyba radar. Ale¿ te¿ sytuacja 
kryzysowa, swoista wojna, w tym przypadku z wirusem, 
pokazuje ró¿ne reakcje ludzi od skrajnie pozytywnych 
do ekstremalnie negatywnych. Sytuacja z ci¹gle nie 
odwo³an¹ pandemi¹, pomimo ³agodzenia ró¿nych 
ograniczeñ jest niew¹tpliwie czasem nadzwyczajnym. 
Praktycznie wszystkie pañstwa świata dotkniête CO-
VID-19 wprowadzi³y dośæ restrykcyjne ograniczenia 
zwi¹zane z kontaktami miêdzy ludźmi, co mia³o zapo-
biec przenoszeniu wirusa, który rozprzestrzenia siê 
drog¹ kropelkow¹. Zamkniêto szko³y, uczelnie, wiele 
zak³adów pracy ograniczy³o swoj¹ pracê, sklepy, któ-
rych nie zamkniêto wprowadzi³y rygory sanitarne ogra-
niczaj¹c miêdzy innymi liczbê klientów przebywaj¹cych 
w sklepie. Zamkniêto nawet czasowo cmentarze dla 
odwiedzj¹cych, a kościo³y musia³y przez jakiś czas ogra-
niczyæ liczbê wiernych w swoich wnêtrzach. Bardzo 
wiele osób musia³o zamieniæ swoj¹ pracê na zdaln¹. 
¯ycie w du¿ej czêści przenios³o siê do Internetu, a naj-
czêściej powtarzanym s³owem by³o i jest „zdalne”. 
Zdalne nauczanie, zdalna praca, zdalne us³ugi. Nie ma 
w tym nic nowego, jedynie nasilenie zjawiska przybra-
³o nieoczekiwane rozmiary. Okaza³o siê, ¿e wiele 
spraw, w tym urzêdowych mo¿na za³atwiæ bez koniecz-
ności wychodzenia z domu. Czasem wymaga to 

wykorzystania e-pu³apu, profilu zaufanego, czasem 
podpisu elektronicznego, czasem tylko dobrej woli obu 
stron. Wszystko w imiê ograniczania kontaktów miê-
dzyludzkich. Organizuje siê ró¿nego rodzaju webinaria, 
konferencje via Skype, Hanghouts, MicrosoftTeams 
itp. Ró¿nego rodzaju fora internetowe prześcigaj¹ siê 
w poradach dla wszystkich, w tym dla w³aścicieli zwie-
rz¹t ale te¿ dla lekarzy. Na tym tle pojawi³ siê nienowy 
zreszt¹ pomys³ telemedycyny, a w odniesieniu do zwie-
rz¹t - teleweterynarii. Ró¿ne s¹ t³umaczenia owej formy 
dzia³alności. W najprostszej wersji ma ona polegaæ na 
doradzaniu w³aścicielom zwierz¹t co mog¹ zrobiæ ze 
swoim podopiecznym w niepokoj¹cej sytuacji. Przy-
pomina to pracê dyspozytora w centrum kryzysowym, 
który musi zdecydowaæ, czy konieczna jest interwencja 
lekarza weterynarii czy nie. W zasadzie tak¹ rolê spe³-
nia³a do tej pory recepcja w wiêkszych ZLZ lub osobi-
ście lekarz. Czêsto tak¿e lekarze weterynarii dzwoni¹ 
interpretuj¹c wyniki wcześniej wykonanych badañ, 
zalecaj¹c kontynuacjê terapii lub jej zakoñczenie, ewen-
tualnie udzielaj¹c bie¿¹cych zaleceñ oko³ozabiegowych 
itp. W wersji bardziej zaawansowanej teleweterynarii 
osoba odbieraj¹ca telefon lub odpowiadaj¹ca na wia-
domości tekstowe (SMS, WhatsApp, Messenger, e-
-mail, itp.) na podstawie przedstawionych objawów 
doradza jakie badania wykonaæ (czyli, i tak zg³osiæ siê 
do kogoś - lekarza weterynarii?, kto pobierze materia³ 
do badañ), lub na co wskazuj¹ przedstawione wyniki 
ju¿ wykonanych badañ, w tym dodatkowych (które bez 
badania fizykalnego mog¹ dodatkowo wprowadzaæ 
w b³¹d). Tego typu sytuacje s¹ wykorzystywane przy 
konsultacjach pomiêdzy lekarzami weterynarii, które 
s¹ jak najbardziej wskazane, czy wrêcz po¿¹dane, jako 
forma konsyliów s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów. 
W wersji najbardziej zaawansowanej w³aściciel w roz-
mowie telefonicznej, poprzez wiadomości tekstowe lub 
wype³nianie określonych algorytmów opisuj¹cych ob-
jawy u swojego zwierzêcia otrzyma diagnozê oraz zo-
stanie przepisana terapia, a leki bêd¹ wysy³ane kurie-
rem. Ta trzecia forma świadczenia us³ug 
we terynaryjnych zdaje siê budziæ najwiêcej kontrower-
sji. Po pierwsze jak weryfikowaæ osobê udzielaj¹c¹ 
porad, a co za tym idzie, kto bierze za to odpowiedzial-
nośæ. Po drugie jakie s¹ sposoby aby wykluczyæ po-
my³kê diagnostyczn¹. Ka¿dy z nawet niewielkim do-
świadczeniem leczenia zwierz¹t wie jak ³atwo o z³e 
interpretowanie objawów klinicznych. Dla jednego 
w³aściciela zwierzê kaszle, dla drugiego s¹ to wymioty. 
Świ¹d okolicy ucha mo¿e byæ wynikiem urazu oka. 
Dopiero badanie kliniczne czyli m.in. ogl¹danie, oma-
cywanie, os³uchiwanie pozwala na rozstrzygniêcie 
i wdro¿enie leczenia. Jak rozpoznaæ przez telefon czy 
mamy do czynienia z powiêkszonym wêz³em ch³onnym 
na tle nowotworowym, czy jest to torbiel ślinianki. Jak 
zbadaæ okulistycznie zwierzê i ró¿nicowaæ zapalenie 
spojówek od wrzodu rogówki, przy którym stasowanie 
leków sterydowych jest przeciwwskazane. Ka¿dy móg³by 
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mno¿yæ tego typu przyk³ady z w³asnej praktyki doty-
cz¹ce wszystkich leczonych gatunków zwierz¹t. Wresz-
cie po trzecie, co gdy zalecona zdalnie terapia bêdzie 
wymaga³a podania leków w formie parenteralnej (in-
iekcje, kroplówki itd.?). Czy w takim przypadku w³a-
ściciel bêdzie siê jednak musia³ zg³osiæ do innego leka-
rza weterynarii z takim zaleceniem innego tele- lekarza 
weterynarii? Jakie s¹ zatem argumenty drugiej strony? 
G³ówny to ograniczenie kontaktu pomiêdzy lekarzem 
weterynarii a w³aścicielem zwierz¹t i w ten sposób nie 
nara¿anie obu na zara¿enie. Tylko w takim przypadku 
najbardziej nara¿eni s¹ lekarze zajmuj¹cy siê ma³ymi 
zwierzêtami, na co dzieñ przyjmuj¹cy po kilku-kilku-
dziesiêciu pacjentów. W najlepszym przypadku jedne-
mu pacjentowi towarzyszy jeden cz³owiek. Po pocz¹t-
kowym zawahaniu, lekarze weterynarii pe³ni obaw, 
jednak w poczuciu obowi¹zku niesienia pomocy, ale 
tez zapewnienia p³ynności finansowej, nie zamykali 
ZLZ z powodu pandemii COVID-19. W wiêkszości 
przypadków lekarze ograniczali i nadal ograniczaj¹ 
mo¿liwości zara¿enia stosuj¹c środki dezynfekcyjne, 
maseczki, przy³bice, umawiaj¹ wizyty na godziny, pro-
sz¹ o nie przebywanie bez potrzeby nadmiernej liczby 
osób w poczekalni itd., itp. Podobnie sytuacja ma siê 
z ZLZ zajmuj¹cymi siê zwierzêtami gospodarskimi. 
Ponadto lekarze weterynarii lecz¹cy stada s¹ w o tyle 
lepszej sytuacji, ¿e kontakt z jedn¹ osob¹ odpowiedzial-
n¹ za stado pozwala na badanie i diagnozowanie kil-
kunastu, kilkudziesiêciu, czy nawet kilku tysiêcy sztuk 
(w zale¿ności od gatunku). Zagro¿enie zara¿eniem siê 
koronawirusem wydaje siê byæ w takich sytuacjach 
jeszcze mniejsze, ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê 
kontaktów z ludźmi. Sk¹d wiêc pomys³ aby „odci¹¿yæ” 
lekarzy weterynarii, którzy diagnozowaliby stado na 
odleg³ośæ, a nastêpnie zlecaliby hurtowni leków wete-
rynaryjnych dostarczenie leków na obiekt. Trudno 
zrozumieæ t¹ logikê, zw³aszcza ¿e leki te¿ ktoś musi 
przywieźæ. Rozumiem, ¿e zagro¿enie zara¿enia ze stro-
ny kuriera - kierowcy hurtowni, który odwiedza kilka-
dziesi¹t obiektów dziennie, jest mniejsze ni¿ przez ja-
d¹cego na wizytê lekarza wizytuj¹cego zwykle kilka 
gospodarstw dziennie. Czy nie ma zagro¿enia, ¿e stan 
taki mo¿e siê utrwaliæ i doprowadziæ do pozbawionej 
kontroli dystrybucji leków, w tym antybiotyków? Nie-
w¹tpliwie bêdzie to mia³o wp³yw na bezpieczeñstwo 
¿ywności pochodzenia zwierzêcego. Co na to Inspek-
cja Weterynaryjna i nadzór farmaceutyczny? Na ile 
algorytmy i konsultacja telefoniczna jest w stanie za-
st¹piæ badanie fizykalne i badania dodatkowe? Jak 
weryfikowaæ, kto udziela tego rodzaju teleporad? Czy 
powinno byæ to wykonywane w ramach ZLZ, czy bê-
dzie to nowa kategoria ZLZ? Jak bêdzie prowadzona 
dokumentacja tego rodzaju porad, któr¹ lekarze wete-
rynarii s¹ zobowi¹zani prowadziæ? Jak widaæ wiêcej 
jest pytañ, ni¿ odpowiedzi. Na razie tego typu dyskusje 
pozostaj¹ tylko w sferze licytacji na forach publicznych, 
a zwolennicy teleweterynarii u¿ywaj¹c hase³ o bezpie-
czeñstwie zdaj¹ siê nie rozumieæ realnych zagro¿eñ. 
Wszystko to wpisuje siê w populizm typu nie p³aæmy 
sk³adek na Izbê, lub dajmy wszystkim po 50 z³. Pytanie 

sk¹d to wzi¹æ. Byæ mo¿e przysz³ośæ poka¿e i wyklaru-
je jak¹ś formê teleweterynarii opartej na algorytmach. 
Tylko zawsze na koñcu bêdzie osoba, która musi ten 
algorytm wype³niæ. Czy wystarczy osoba w³aściciela-
-opiekuna nie bêd¹ca fachowcem, czy konieczny jed-
nak bêdzie lekarz weterynarii? Wracaj¹c do pocz¹tko-
wego cytatu warto wspomnieæ o tych wszystkich 
bohaterach, którzy codziennie pracuj¹, traktuj¹c swo-
j¹ pracê jak s³u¿bê. Warto wspomnieæ o tych, którzy 
odwa¿nie lecz¹ zwierzêta licz¹c siê z ryzykiem zara¿e-
nia. Byæ mo¿e to nasza grupa zawodowa bêdzie t¹, 
która zapewni ci¹g³ośæ us³ug. Aczkolwiek jako us³ugo-
dawcy jesteśmy tak bogaci, jak bogaci s¹ nasi klienci. 
Pozostaje wiêc liczyæ, ¿e wstrzymanie gospodarcze 
obejdzie siê z nami ³askawie, a politycy zrozumiej¹ jak 
strategicznie wa¿n¹ rolê gospodarcz¹ pe³nimy. Warto 
te¿ wspomnieæ o inicjatywach podejmowanych w ob-
liczu walki z pandemi¹ COVID-19 przez ró¿nych le-
karzy weterynarii w swoich spo³ecznościach, takich jak 
wspieranie starszych kole¿anek i kolegów poprzez 
organizowanie im zakupów czy te¿ ulgowe traktowanie 
osób, które wskutek pandemii straci³y pracê lub znacz-
n¹ czêśæ swoich dochodów. Do pandemii zd¹¿yliśmy 
siê przyzwyczaiæ, oswoiliśmy siê z pewnymi ogranicze-
niami. Ograniczenia te¿ zostaj¹ ³agodzone, choæ w spo-
sób nie dla wszystkich zrozumia³y. Najbardziej wydaje 
siê byæ z tego zadowolone środowisko, które mia³o 
kilka tygodni „wakacji od ludzi”. Ca³y czas zadajê sobie 
pytanie co z tysi¹cami litrów środków dezynfekcyjnych, 
miliardami jednorazowych maseczek i rêkawiczek? Czy 
nie trafi¹ one w koñcu do środowiska? Czy nie powsta-
nie jakiś kolejny mikrob odporny na środki dezynfek-
cyjne? Czas poka¿e. Tymczasem trzeba dalej praco-
waæ, dzia³aæ, ¿yæ. 

¯yczê wszystkim zdrowia i wytrwa³ości 
 W. Hildebrand

Z dzia³alnoœci
Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej

POSIEDZENIA RADY DIL-WET. 
VII KADENCJI

Posiedzenie Rady nr 26
w dniu 27 lutego 2020r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ cz³onków Rady, 
przedstawicieli organów Izby oraz Radców Prawnych.

• Porz¹dek obrad zosta³ przyjêty jednog³ośnie.
• Równie¿ protokó³ z XXV posiedzenia Rady DIL-Wet. VII 

kadencji Rada przyjê³a jednog³ośnie.
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• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ do DIL-Wet. oraz 
skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Marta Iwan-Kochañska - dyplom nr 146 z dnia 

19.04.2001 r. Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, numer prawa wykonywania zawodu 70341, 
przeniesienie z terenu Warszawskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej w Warszawie, uchw. nr 1612,

b) skreślenia z rejestru: 
- lek. wet. Eliza Karolczyk - dyplom nr 134701 z dnia 

17.04.2018 r. Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie, numer prawa wykonywania zawodu 
86322, przen. na teren Kujawsko-Pomorskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy, uchw. nr 1613,

- lek. wet. Jagoda Majkowska - dyplom nr 77404 z dnia 
1.02.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³a-
wiu, numer prawa wykonywania zawodu 86248, przen. 
na teren Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w Bydgoszczy, uchw. nr 1614,

- lek. wet. Dominika Olejak - dyplom nr 82720 z dnia 
8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³a-
wiu, numer prawa wykonywania zawodu 86416, przen. 
na teren Śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kato-
wicach, uchw. nr 1615,

- lek. wet. Martyna Stêpniewicz - dyplom nr 48670 z dnia 
1.03.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
numer prawa wykonywania zawodu 86402, przen. na 
teren Ma³opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tar-
nowie, uchw. nr 1616,

- lek. wet. Pawe³ Szyd³owski - dyplom nr 79605 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³a-
wiu, numer prawa wykonywania zawodu 86279, przen. 
na teren Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w Bydgoszczy, uchw. nr 1617,

- lek. wet. Monika Wilk - dyplom nr 82738 z dnia 
8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³a-
wiu, numer prawa wykonywania zawodu 86430, przen. 
na teren Śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kato-
wicach, uchw. nr 1618.

• Rada przyjê³a informacjê o przejściu na emeryturê:
- lek. wet. Andrzej Ksi¹¿ek - przeszed³ na emeryturê od 

dnia 1.02.2020 r.
• Rada podjê³a decyzje i uchwa³y w sprawie wpisu zmian do 

ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, skreśleñ z ewi-
dencji, wpisów nowych zak³adów na podstawie z³o¿onych 
wniosków oraz informacje o zawieszeniu i wznowieniu 
dzia³alności, sprawozdania z kontroli okresowych i kontroli 
interwencyjnych:
a) skreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny OSVET lek. wet. Szymon Osi-

ka, kier. lek. wet. Katarzyna Ptak, 57-300 K³odzko, ul. 
Lutycka 3, nr 16/01/1156/V/2012/599 Rej. ZLZ - 
zakoñczenie dzia³alności podmiotu, uchw. Nr 1619,

- Przychodnia Weterynaryjna Mieczys³aw Dyś, 59-900 
Zgorzelec, ul. Tuwima 1C, nr 16/02/932/V/2011/583 
Rej. ZLZ - zakoñczenie dzia³alności podmiotu, uchw. Nr 
1620,

b) zmiany wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:
- Przychodnia Weterynaryjna CIEPLICKA Sp. z o.o., 

kier. lek. wet. Joanna Tomkiewicz, 58-560 Jelenia 
Góra, ul. Cieplicka 12B, nr ewidencji 16/02/1382/
VII/2019/798 Rej. ZLZ - zmiana adresu podmiotu, 
uchw. Nr 1621,

- Gabinet Weterynaryjny Ma³gorzata Zarêba, kier. lek. wet. 
Jerzy Zarêba, 59-900 Zgorzelec, ul. Daszyñskiego 75, 
nr ewidencji 16/01/568/V/2010/561 Rej. ZLZ - zmia-
na nazwy podmiotu, zmiana siedziby zlz, uchw. Nr 1622,

- Przychodnia Weterynaryjna ZA£OGA CZWORONOGA 2 
Agnieszka Nowacka, kier. lek. wet. Karolina ̄ êdzianow-
ska, 55-065 Jordanów Śl¹ski, ul. Szkolna 21, nr ewi-
dencji 16/02/1292/VII/2019/792 Rej. ZLZ - zmiana 
kierownika i personelu, uchw. Nr 1623,

- Przychodnia Weterynaryjna Red-Wit s.c. Anna M. Re-
dlicka i Malwina Witek. kier. lek. wet. Anna Redlicka, 
58-340 G³uszyca, ul. £ukasiewicza 10, nr ewidencji 
16/02/1237/VII/2019/789 Rej. ZLZ - zmiana pod-
miotu, zmiana nazwy zlz i personelu, uchw. Nr 1624,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. El¿bieta Turczanik-Su-
ska, 53-423 Wroc³aw, ul. Grochowa 17, nr ewidencji 
16/01/555/IV/2005/208 Rej. ZLZ - zmiana nazwy 
podmiotu, zmiana siedziby zlz, uchw. Nr 1625,

c) wpisy do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny ART.-VET lek. wet. Filip Chle-

bicki, 54-130 Wroc³aw, ul. Bulwar Ikara 15/1A, nr ewi-
dencji 16/01/1626/VII/2020/808 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 01.03.2020 r., uchw. Nr 1626,

- Przychodnia Weterynaryjna s.c. Mieczys³aw Dyś, 59-900 
Zgorzelec, ul. Tuwima 1C, nr ewidencji 16/02/1627/
VII/2020/809 Rej. ZLZ - wpis z dniem 1.03.2020 r., 
uchw. Nr 1627,

- Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Leszek Ostrowski, 
59-220 Legnica, ul. Ga³czyñskiego 35/1, nr ewidencji 
16/02/1628/VII/2020/810 Rej. ZLZ - wpis z dniem 
2.03.2020 r., uchw. Nr 1628,

d) przekazano dokumenty do kontroli zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny ART.-VET lek. wet. Filip Chle-

bicki, 54-130 Wroc³aw, ul. Bulwar Ikara 15/1A, nr ewi-
dencji 16/01/1626/VII/2020/808 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 1.03.2020 r. - kontrolê przeprowadz¹ dr. n. 
wet. Robert Karczmarczyk i lek. wet. Artur Bogucki,

- Przychodnia Weterynaryjna s.c. Mieczys³aw Dyś, 59-900 
Zgorzelec, ul. Tuwima 1C, nr ewidencji 16/02/1627/
VII/2020/809 Rej. ZLZ - wpis z dniem 1.03.2020 r. - 
kontrolê przeprowadzi lek. wet. Ma³gorzata Sitnik,

- Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Leszek Ostrowski, 
59-220 Legnica, ul. Ga³czyñskiego 35/1, nr ewidencji 
16/02/1628/VII/2020/810 Rej. ZLZ - wpis z dniem 
2.03.2020 r. - kontrolê przeprowadzi lek. wet. Wies³awa 
Bober,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. El¿bieta Turczanik-Su-
ska, 53-423 Wroc³aw, ul. Grochowa 17, nr ewidencji 
16/01/555/IV/2005/208 Rej. ZLZ - zmiana siedziby 
zlz od dn. 1.03.2020 r. - kontrolê przeprowadz¹ dr. 
n.wet. Robert Karczmarczyk i lek. wet. Artur Bogucki,

- Gabinet Weterynaryjny Ma³gorzata Zarêba, kier. lek. 
wet. Jerzy Zarêba, 59-900 Zgorzelec, ul. Daszyñskiego 
75, nr ewidencji 16/01/568/V/2010/561 Rej. ZLZ - 
zmiana nazwy podmiotu, zmiana siedziby zlz - kontrolê 
przeprowadzi lek. wet. Jan Dorobek,

e) inne informacje dotycz¹ce ewidencji zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny „FILIP-WET” lek. wet. Jacek Fi-

lipowski, 59-220 Legnica, ul. T. Kościuszki 26, nr ewi-
dencji 16/01/402/IV/2005/80 Rej. ZLZ - pismo 
DWLW w sprawie tablicy informacyjnej,

- Gabinet Weterynaryjny EnergVet TOMI Dariusz £u-
czak, kier. lek. wet. Justyna Ma³kowska-Niedzielska, 
53-330 Wroc³aw, ul. Energetyczna 14, nr ewidencji 
16/01/520/VII/2018/764 Rej. ZLZ - kierownikiem zlz 
jest lekarz weterynarii, który utraci³ prawo wykonywania 
zawodu i zosta³ skreślony z rejestru cz³onków, uchwa³a 
o wyznaczeniu terminu na usuniêcie uchybienia - Rada 
wyznaczy³a okres 2 tygodni, uchw. Nr 1629.
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• Podjêto uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru osób upraw-
nionych do wydawania paszportów dla zwierz¹t towarzy-
sz¹cych oraz skreśleñ z w/w rejestru:
a) wpisy do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Patrycja Troæ - Gabinet Weterynaryjny lek. wet. 

Marcin Kowol, 53-023 Wroc³aw, ul. Ró¿y Wiatrów 26A, 
nr wpisu 0804/16/2020, uchw. Nr 1630,

- lek. wet. Anna Gigiel - Przychodnia Weterynaryjna 
ZA£OGA CZWORONOGA 2 Agnieszka Nowacka, 
55-065 Jordanów Śl¹ski, ul. Szkolna 21, nr wpisu 
0805/16/2020, uchw. Nr 1631,

- lek. wet. Justyna Hepnar-Rutkowska - Lecznica We-
terynaryjna „CENTRUM WETERYNARYJNE AlfaVet” 
lek. wet. Barbara Ziêba”, 59-300 Lubin, ul. Leśna 14, 
nr wpisu 0806/16/2020, uchw. Nr 1632,

- lek. wet. Justyna Kostanowicz - Lecznica Weterynaryj-
na „CENTRUM WETERYNARYJNE AlfaVet” lek. wet. 
Barbara Ziêba”, 59-300 Lubin, ul. Leśna 14, nr wpisu 
0807/16/2020, uchw. Nr 1633,

- lek. wet. Beata Kupiec - Gabinet Weterynaryjny Centaur 
Grzegorz Nowacki, 59-330 Ścinawa, ul. Stefana Bato-
rego 22, nr wpisu 0808/16/2020, uchw. Nr 1634,

- lek. wet. Leszek Ostrowski - Przychodnia Weteryna-
ryjna lek. wet. Leszek Ostrowski, 59-220 Legnica, ul. 
Ga³czyñskiego 35 lok 1, nr wpisu 0809/16/2020, od 
02.03.2020 r, uchw. Nr 1635,  

b) zmiany w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Dariusz Buksa - by³o: Gabinet Weterynaryjny 

„ORBIVET” lek. wet. Dariusz Buksa, 67-200 G³ogów, 
ul. Piotra Skargi 4, nr wpisu 0113/16/2004- zmiana 
adresu zlz, uchw. Nr 1636,

- lek. wet. Jerzy Zarêba - by³o: Gabinet Weterynaryjny 
Ma³gorzata Zarêba, 59-900 Zgorzelec, ul. Daszyñskiego 
75, nr wpisu 0599/16/2015- zmiana adresu zlz, uchw. 
Nr 1637,

- lek. wet. Elizy Mamot - by³o: EKOVET - Centrum Wete-
rynaryjne” s. c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Siecz-
ko, kier. lek. wet. Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. 
Metalowców 29 b, nr wpisu 0496/16/2013 - zmiana 
nazwy zlz, uchw. Nr 1638,

- lek. wet. Anna Redlicka - by³o: Przychodnia Wetery-
naryjna Red-Wit s.c. Anna M. Redlicka i Malwina Wi-
tek, 58-340 G³uszyca, ul. £ukasiewicza 10, nr wpisu 
0722/16/2018 - zmiana adresu zlz, uchw. Nr 1639,

- lek. wet. Filip Chlebicki - by³o: Przychodnia Weterynaryj-
na „STIOPKA” lek. wet. Eliza Biernacka, 58-160 Świe-
bodzice, ul. Krzywoustego 44, nr wpisu 0656/16/2016 
- zmiana nazwy, adresu zlz od 1.03.2020 r., uchw. Nr 
1640,

- lek. wet. El¿bieta Turczanik-Suska - by³o: Gabinet We-
terynaryjny lek. wet. El¿bieta Turczanik-Suska, 53-423 
Wroc³aw, ul. Grochowa 17, nr wpisu 0221/16/2005- 
zmiana adresu zlz od 01.03.2020 r., uchw. Nr 1641,

- lek. wet. Mieczys³aw Dyś - by³o: Przychodnia Weteryna-
ryjna Mieczys³aw Dyś, 59-900 Zgorzelec, ul. Tuwima 
1 C, nr wpisu 0382/16/2010- zmiana nazwy zlz od 
01.03.2020 r., uchw. Nr 1642,

c) skreślenia z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Barbara Rylokowska - Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Barbara Rylokowska, 59-330 Ścinawa, ul. 
Batorego 22, nr wpisu 0045/16/2004, uchw. Nr 1643,

- lek. wet. Kinga Dudkowiak-Docando - Przychodnia We-
terynaryjna „Przychodnia dla Ma³ych Zwierz¹t - DORAN” 
s.c. lek. wet. Joanna D¹browska, lek. wet. Micha³ Molen-
da, kier. lek. wet. Joanna D¹browska, 53-615 Wroc³aw, 
ul. S³ubicka 22/1b, nr wpisu 0649/16/2016, uchw. Nr 
1644,

- lek. wet. Marta Chwastek - Gabinet Weterynaryjny „Wo-
jaczka” Monika Chmielewska-W³adyka, kier. lek. wet. 

Marta Chwastek, 51-169 Wroc³aw, R.Wojaczka 3e, nr 
wpisu 0726/16/2018, uchw. Nr 1645, 

- lek. wet. Jagoda Majkowska - Lecznica Weterynaryj-
na „CENTRUM WETERYNARYJNE AlfaVet” lek. wet. 
Barbara Ziêba”, 59-300 Lubin, ul. Leśna 14, nr wpisu 
0766/16/2019, uchw. Nr 1646,

- lek. wet. Pawe³ Szyd³owski - Gabinet Weterynaryjny lek. 
wet. Marcin Kowol, 53-023 Wroc³aw, ul. Ró¿y Wiatrów 
26A, nr wpisu 0762/16/2019, uchw. Nr 1647,

- lek. wet. Dorota Walczak - Przychodnia Weterynaryj-
na „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” s.c. Anita Ja-
strzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. 
Metalowców 29b, nr wpisu 0565/16/2014, uchw. Nr 
1648,

- lek. wet. Magdalena Woźniak - Przychodnia Weteryna-
ryjna „EKOVET - Centrum Weterynaryjne” s.c. Anita 
Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, 
ul. Metalowców 29b, nr wpisu 0617/16/2015, uchw. 
Nr 1649. 

• Rozpatrzono wnioski skierowane do Rady:
- wniosek lek. wet. o obni¿enie wysokości sk³adki cz³on-

kowskiej ze wzglêdu na odbywanie studiów doktoranc-
kich w dziedzinie nauk biologicznych - opinie Radców 
Prawnych i Przewodnicz¹cej Komisji Szkoleñ - dyskusja. 
Rada postanowi³a od³o¿yæ g³osowanie nad obni¿k¹ sk³a-
dek cz³onkowskich wnioskodawczyni do czasu rozpo-
znania sprawy i ewentualnego naniesienia poprawek 
w uchwale Zjazdu w sprawie wysokości miesiêcznej 
sk³adki cz³onkowskiej obowi¹zuj¹cej w Dolnośl¹skiej 
Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu w 2021 
roku - za 7 g³osów, przeciw 3 g³osy,

- wniosek dr. Artura Niedźwiedzia o objêcie patronatem 
i dofinansowaniu w kwocie 3500,00z³ (s³ownie z³otych: 
trzy tysi¹ce piêæset) konferencji „Nowości w Chorobach 
Wewnêtrznych Koni” - 29-30.05.2020 r., uchw. Nr 
1650,

- wniosek Zarz¹du FPK o zatwierdzenie zapomóg finan-
sowych dla lekarzy weterynarii i cz³onków ich rodzin, 
uchw. Nr 1651,

- Rada podjê³a 10 uchwa³ w sprawie ustalenia wysokości 
nale¿ności z tytu³u zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich 10 
lekarzy wet. na rzecz Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej na podstawie wys³anych upomnieñ w celu 
sporz¹dzenia Tytu³ów Wykonawczych,

• Rada podjê³a 6 uchwa³ w sprawie umorzenia postêpo-
wañ zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie prawa 
wykonywania zawodu przez lekarzy weterynarii, którzy 
nie uiszczali sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 
1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ wszczêcia) - zaleg³ości zosta³y 
w ca³ości lub w znacznej czêści sp³acone,

• Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie mo¿liwości zapoznania 
siê z materia³em zgromadzonym w ramach wszczêtego 
postêpowania zmierzaj¹cego do podjêcia uchwa³y o utra-
cie prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii, 
który nie uiszcza sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy 
ni¿ 1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ wszczêcia),

• Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie wszczêcia postêpowa-
nia 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).

• Sprawy do Radcy Prawnego:
- Wp³ynê³y kolejne skargi Powiatowego Lekarza Wete-

rynarii w Miliczu na lek. wet. w sprawie wykonywania 
czynności bez wyznaczenia PLW (badanie miêsa i wy-
dawanie zaświadczeñ niezgodnych z przyjêtym wzorem) 
- dyskusja. Rada zleci³a mec. Piotrowi Rodziewiczowi 
przygotowanie pisma do Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii w Miliczu z informacj¹, ¿e w sprawie ww. lekarza 
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weterynarii zosta³o wszczête postêpowanie i jednocześnie 
wska¿e obowi¹zek Powiatowego Lekarza Weterynarii do 
powiadomienia prokuratury, a je¿eli to nie nast¹pi Rada 
bêdzie zmuszona powiadomiæ prokuraturê o bezczynno-
ści organu i przekazaæ do wiadomości Dolnośl¹skiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

- Mec. Piotr Rodziewicz przygotowa³ projekt pisma do 
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Wet. w sprawie otrzymy-
wanych z WIL-Wet. informacji o wpisie lekarza wetery-
narii do rejestru cz³onków przy braku uchwa³ w wersji 
papierowej - projekt pisma zosta³ zaakceptowany przez 
Radê jednog³ośnie.

- Rada przyjê³a wytyczne dotycz¹ce zachowania siê leka-
rza weterynarii w przypadkach zg³oszenia i zabierania 
zwierz¹t ich w³aścicielom przez osoby podaj¹ce siê za 
„inspektorów ochrony zwierz¹t”. Mec. Piotr Rodziewicz 
przygotowa³ projekt informacji dotycz¹cej przypadków 
bezprawnego odebrania zwierzêcia - dyskusja - Rada 
zadecydowa³a, ¿e powy¿sza informacja zostanie przeka-
zana do wszystkich zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, 
gmin, powiatowych inspektoratów weterynarii - pismo 
przewodnie przygotuje Prezes.

- Na wniosek Prezesa Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Wetery-
narii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu, uchw. Nr 1670. 

- Ustalono projekt uchwa³y Zjazdu o sk³adkach w zakresie 
obni¿ania sk³adek doktorantom - uwzglêdniaj¹cy zmiany 
strukturalne na Uniwersytecie Przyrodniczym.

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium.
- Informacje organizacyjne dot. wyjazdu na obchody 

100- lecia I Wszechpolskiego Organizacyjnego Zjazdu 
Lekarzy Weterynarii (imienna lista lekarzy wytypowanych 
do odznaczenia Medalem Okolicznościowym Zjazdu - 
termin nadsy³ania do KIL-Wet. mija 1 marca). Wyjazd 
i powrót busem z parkingu WIW przy ul. Januszowickiej 
48 we Wroc³awiu. 

- Projekt roboczy nowego Kodeksu Etyki Lekarza We-
terynarii - przes³any do zaopiniowania cz³onkom Rady 
i Komisji Etyki oraz Rzecznikom i Sêdziom, a tak¿e opu-
blikowany na stronie www i fb, (termin przes³ania do 
KIL-Wet.: 29 lutego) - brak uwag do przygotowanego 
projektu - Rada postanowi³a przes³aæ do KIL-Wet. - za 
jednog³ośnie. 

- Informacja ze spotkania Prezydium KRL-W - Prezes 
przekaza³ informacjê o nowej kandydaturze na stano-
wisko Redaktora Naczelnego „¯ycia Weterynaryjnego” 
i zmianach w Kolegium Redakcyjnym oraz o wniosku 
Prezydium Krajowej Rady o przyznanie prof. Antoniemu 
Schollenbergerowi Honorowej Nagrody Z³otego Chiro-
na.

• Przygotowania do Zjazdu Lekarzy Weterynarii DIL-Wet. 
w 2020 roku (19 kwietnia).
- Rada ustali³a, ¿e Zjazd odbêdzie siê w Ponadregionalnym 

Rolniczym Centrum Kongresowym w Paw³owicach przy 
ul. Paw³owickiej 87/89, 101 we Wroc³awiu - za jedno-
g³ośnie.

- Zatwierdzono materia³y na Zjazd.
- Brak sprawozdañ: Komisji Prywatnej Praktyki (R. Grusz-

ka), Komisji ds. Szkoleñ i Nauki Zawodu (A. Noszczyk-
-Nowak), Komisji ds. Wspó³pracy Zewnêtrznej (J. Kirste-
in) i Komisji Integracji (D. Jackowski), Komisji M³odych 
Lekarzy Weterynarii (A. Noszczyk-Nowak), a w zwi¹z-
ku z tym brakuje materia³ów do sprawozdania Prezesa 
z dzia³alności Rady.

- Wp³ynê³a propozycja Banku BNP PARIBAS zorganizo-
wania spotkania z przedstawicielami na Zjeździe w za-
mian za dofinansowanie.

• Sprawy ró¿ne

- Wp³ynê³o pismo Dolnośl¹skiego Wojewódzkiego Leka-
rza Weterynarii w sprawie potrzeby przeprowadzenia 
kontroli we wskazanym gabinecie weterynaryjnym.

- Informacja o powtórzonym numerze mikroczipu u dwóch 
ró¿nych zwierz¹t i braku mo¿liwości wprowadzenia obu 
wystawionych paszportów do bazy WetSystems.

- Dr Robert Karczmarczyk poinformowa³, ¿e z powodu 
braku śniegu konieczne jest odwo³anie Mistrzostw Polski 
Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim, które 
mia³y siê odbyæ w najbli¿sz¹ sobotê w Kamienicy.

- Na prośbê Przewodnicz¹cej Rady Fundacji - Leokadii 
Wojtal przekazano do Radcy Prawnego DIL-Wet. projekt 
Regulaminu Rady Fundacji.

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady na dzieñ 
2.04.2020 r. o godz. 17:00. Prezydium DIL-Wet. odbê-
dzie siê 26.03.2020 r. o godz. 17:00. 

• Szczegó³owy zapis przebiegu posiedzenia Rady znajduje 
siê na nośniku cyfrowym, dostêpnym do ods³uchania w 
biurze Izby. 

Sporz¹dzi³a:
Teresa Rogowska

Posiedzenie Rady nr 27
w dniu 16 kwietnia 2020r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ cz³onków Rady, 
przedstawicieli organów Izby oraz Radców Prawnych.

• Porz¹dek obrad zosta³ przyjêty jednog³ośnie, równie¿ pro-
tokó³ z poprzedniego - XXVI posiedzenia Rady przyjêto 
jednog³ośnie.

• Informacja Radcy Prawnego i Prezesa o trybie pracy Rady 
zgodnie z nowymi przepisami.
- Adwokat Piotr Rodziewicz przedstawi³ zasady pracy Rady 

i bieg terminów, które wynikaj¹ z przepisów postêpowa-
nia administracyjnego i w pracy Rady dotycz¹: terminów 
wpisu zak³adu leczniczego dla zwierz¹t do ewidencji ZLZ, 
terminów przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza weterynarii. W zwi¹zku z wejściem w ¿ycie ustawy do-
tycz¹cej COVID-19, która zawiera tarczê antykryzysow¹, 
w drodze tej ustawy postanowiono, ¿e postêpowania, 
które rozpoczê³y swój bieg ulegaj¹ zawieszeniu, a te ter-
miny, które mia³yby rozpocz¹æ bieg po og³oszeniu pan-
demii nie rozpoczynaj¹ swojego biegu, czyli np. termin 
wpisu zak³adu leczniczego dla zwierz¹t nie rozpocz¹³ swo-
jego biegu, je¿eli ktoś z³o¿y³ wniosek po og³oszeniu stanu 
epidemii. Wprowadzenie tych zawieszeñ nie oznacza, 
¿e Rada nie mo¿e pracowaæ. Zgodnie z ustaw¹ jest to 
mo¿liwe przy u¿yciu środków komunikacji elektronicznej. 
Podejmowanie uchwa³ jest mo¿liwe podczas posiedzeñ, 
które odbywaj¹ siê przy u¿yciu środków komunikacji 
elektronicznej lub w trybie obiegowym poprzez rozsy³anie 
projektów uchwa³, na które g³osuj¹ cz³onkowie Rady. Ba-
rier¹ by³o sk³adanie podpisów, wiêc Izba zakupi³a podpisy 
elektroniczne i bêdzie istnia³a mo¿liwośæ podejmowania 
takich uchwa³ zdalnie poprzez podpisywanie plików PDF 
- umieszczonych w chmurze - podpisem elektronicznym. 
Taka uchwa³a podjêta zdalnie przy pomocy podpisu elek-
tronicznego bêdzie mia³a moc prawn¹ równ¹ uchwale 
podjêtej w formie pisemnej z tradycyjnymi podpisami. 
Osoby, które z³o¿y³y wniosek o przyznanie prawa wy-
konywania zawodu lekarza weterynarii i wpis zak³adu 
leczniczego dla zwierz¹t do ewidencji ZLZ i inne, bêd¹ 
musia³y byæ poproszone o zgodê na dorêczenie decyzji 
drog¹ elektroniczn¹. Zostanie przygotowany ramowy 
regulamin pracy Rady, który bêdzie w bardzo ogólny spo-
sób wskazywa³ jak Rada mo¿e pracowaæ i podejmowaæ 
uchwa³y. Obecne dzia³anie Rady jest zgodne z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami KPA i przepisami obowi¹zuj¹cymi 
w obecnej sytuacji. 
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• Prezes przekaza³ informacje ze spotkania Prezydium. 
Maj¹c na uwadze prawny obowi¹zek z³o¿enia podpisu 
przez ka¿dego cz³onka Rady na ka¿dej uchwale - Pre-
zydium na swoim spotkaniu w dniu 26.03.2020r. pod-
jê³o decyzjê o zakupie podpisów elektronicznych dla 
wszystkich cz³onków Rady. Technicznym „inicjatorem“ 
telekonferencji (zapraszaj¹cym) bêdzie biuro DIL-Wet, 
które po przes³aniu na s³u¿bowe skrzynki mailowe linku 
do aplikacji bêdzie do³¹cza³o kolejnych uczestników do 
wideospotkania. Posiedzeniu bêdzie przewodniczy³ Pre-
zes (lub Wiceprezesi) Rady DIL-Wet. Decyzje bêd¹ g³oso-
wane zgodnie z przygotowan¹ agend¹, a nastêpnie (po 
umieszczeniu ich w „chmurze“) bêd¹ podpisywane przez 
wszystkich cz³onków Rady bior¹cycyh udzia³ w g³osowaniu 
(w telekonferencji) za pomoc¹ podpisów elektronicznych. 
Zaświadczenia do uchwa³ PWZ musz¹ byæ podpisane do-
datkowo przez Sekretarza Rady DIL-Wet. Podpisane w ten 
sposób uchwa³y i Zaświadczenia bêd¹ opatrzone równie¿ 
„pieczêci¹ elektroniczn¹“ (równie¿ zakupion¹ przez Izbê) 
i w formie elektronicznej przesy³ane do wnioskodawców na 
adresy mailowe. Wnioskodawcy musz¹ wyraziæ zgodê na 
dorêczenie decyzji w formie elektronicznej, jako obecnie 
jedynej mo¿liwej.
Terminy telekonferencji i g³osowañ elektronicznych uza-
le¿nione bêd¹ od ilości z³o¿onych wniosków i og³aszane 
decyzj¹ Prezesa Rady DIL-Wet. Istnieje mo¿liwośæ og³o-
szenia g³osowania elektronicznego bez organizacji tele-
konferencji.
Cz³onków Rady obowi¹zuje regularne sprawdzanie s³u¿-
bowej poczty elektronicznej.

• Prezes przekaza³ informacjê w sprawie skargi lekarza we-
terynarii, która wp³ynê³a do Krajowej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej o niepodejmowanie przez DIL-Wet. decyzji o re-
jestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Prezes poprosi³ 
cz³onków Rady o jak najszybsze za³atwienie formalności 
zwi¹zanych z uzyskaniem podpisu elektronicznego. Podob-
n¹ skargê od tego samego lekarza weterynarii otrzyma³ 
Jan Dorobek. Dyskusja.
Prezes poprosi³ Pana mec. Piotra Rodziewicza o dostoso-
wanie obecnego regulaminu g³osowania elektronicznego 
do zaistnia³ych warunków.
Poprosi³ te¿ wszystkich cz³onków Rady o instalowanie 
izbowych podpisów na prywatnym sprzêcie, który w przy-
padku zamkniêcia miejsc pracy, choroby, urlopu, zawsze 
bêdzie dostêpny i ka¿dy bêdzie móg³ uczestniczyæ w po-
siedzeniach Rady i podpisywaæ uchwa³y podejmowane 
drog¹ elektroniczn¹.

• Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady:
a) Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z prośb¹ 

o przeprowadzenie kontroli dzia³alności zlz (brak pre-
cyzyjnego wskazania zak³adu i jego w³aściciela) - wys³ana 
zosta³a prośba Prezesa DIL-Wet. o uzupe³nienie wnio-
sku, gdy¿ pod wskazanym adresem istniej¹ dwa zak³ady 
lecznicze dla zwierz¹t, a kontrola zostanie przeprowa-
dzona w najbli¿szym mo¿liwym terminie. Dyskusja.

b) Ankieta przygotowana przez Krajow¹ Izbê Lekarsko-
-Weterynaryjn¹ w sprawie prowadzenia dzia³alności 
weterynaryjnej przez lekarzy weterynarii i negatywnych 
skutków epidemii COVID-19 - zwrotnie wp³ynê³o 38 
wype³nionych ankiet, a tabelê wyników przes³ano do 
KIL-Wet.

c) Rada zapozna³a siê z krytyczn¹ odpowiedzi¹ jednego 
lek. wet. na ankietê KIL-Wet. 

d) Dr Artur Niedźwiedź poinformowa³ o konieczności 
odwo³ania konferencji pt. „Nowości w chorobach we-
wnêtrznych koni” z powodu ograniczeñ zwi¹zanych 
z COVID-19.

e) Wp³ynê³o pismo od lek. wet. w sprawie obowi¹zkowych 
szczepieñ p/wściekliźnie w czasie epidemii - w odpo-

wiedzi pismo z WIW Wroc³aw przes³ano ww. lekarzowi 
weterynarii.

• W zwi¹zku z pandemi¹ - na wniosek Prezesa - Rada pod-
jê³a Uchwa³ê nr 1671/2020/VII Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 16 kwietnia 
2020 r. w sprawie odwo³ania terminu IX Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu. Wszystkie 
osoby uczestnicz¹ce w telekonferencji zosta³y poproszo-
ne o przes³anie drog¹ elektroniczn¹ (e-mail) zgody na jej 
podjêcie.

• Sprawy do Radcy Prawnego:
a) wp³ynê³o zapytanie Dziekana Wydzia³u Med. Wet. UP 

Wroc³aw o mo¿liwośæ przyznawania przez Radê DIL-
-Wet. prawa wykonywania zawodu bez dyplomu ukoñ-
czenia studiów (uczelnie zosta³y zamkniête i wstrzyma³y 
wydawanie dyplomów) - zapytanie jest ju¿ nieaktualne, 
gdy¿ dyplomy s¹ wydawane.
Opinia prawna: brak mo¿liwości prawnych podjêcia 
przez Radê decyzji o przyznaniu PWZ bez spe³nienia 
wymogu z³o¿enia dyplomu ukoñczenia studiów. Pre-
zydium rekomenduje podejmowanie uchwa³ wy³¹cznie 
w przypadku wniosków kompletnych, spe³niaj¹cych 
wszystkie wymogi.

b) Radcowie prawni naszej Izby wydali negatywn¹ opi-
niê na temat uchwa³ izb okrêgowych podejmowanych 
w czasie epidemii i podpisanych jedynie przez Prezesów 
i Sekretarzy Rady. 

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium:
a) Prezes wyda³ Zarz¹dzenie w sprawie środków bezpie-
czeñstwa maj¹cych na celu zapobieganie i przeciwdzia³anie 
rozpowszechnianiu siê choroby COVID-19 i komunikat 
dotycz¹cy trybu pracy Organów i biura Izby (zosta³y ro-
zes³ane poczt¹ i opublikowane na stronie www.dilwet.pl)
b) Prezes skierowa³ pytanie do cz³onków Rady o opiniê na 
temat tymczasowego wprowadzenia mo¿liwości „zawiesza-
nia dzia³alności zlz” na czas epidemii - opinie mec. Piotra 
Rodziewicza oraz cz³onków Rady wyra¿ano w dyskusji.

• Sprawy ró¿ne:
a) Stanowisko - negatywne - Prezydium Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiocie świadczenia 
us³ug weterynaryjnych za pośrednictwem środków 
umo¿liwiaj¹cych komunikacjê na odleg³ośæ, w tym za 
pośrednictwem Internetu.

b) Informacje dla lekarzy weterynarii dotycz¹ce świadcze-
nia us³ug weterynaryjnych w czasie epidemii zosta³y 
opublikowane na stronie internetowej.

c) Informacje o przepisach wynikaj¹cych z ustaw zwanych 
„Tarcz¹ antykryzysow¹” - przygotowane przez Ksiêgo-
wego DIL-Wet. oraz przez KIL-Wet. - opublikowane na 
stronie internetowej Izby.

d) Do Rady wp³ynê³o zawiadomienie Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej o skierowaniu do S¹du DIL-Wet. 
wniosku o ukaranie lekarza weterynarii oraz informacja 
Rzecznika DIL-Wet. o zawieszeniu prowadzonych po-
stêpowañ - w tej sytuacji zawieszenie biegów terminów 
stosuje siê tak jak w s¹dach.

e) Wp³ynê³o podziêkowanie Kol. Mariusza Pankowa za 
pomoc z FPK.

• Wolne wnioski.
- Wniosek Roberta Karczmarczyka aby uchwa³y „rutyno-

we” Rada podejmowa³a elektronicznie, a posiedzenia 
Rady DIL-Wet. przeznaczone by³yby do spraw wyma-
gaj¹cych dyskusji.

- Informacja Rzecznika o portalu „wethelp”, który za nie-
wielkie pieni¹dze sprzedaje porady, które s¹ konsultacj¹ 
weterynaryjn¹ - jednocześnie informuj¹c klientów, ¿e to 
nie 
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jest typowa konsultacja tylko doradzenie w trudnej sy-
tuacji. Z tym portalem wspó³pracuj¹ kliniki i lecznice 
weterynaryjne co sprawia, ¿e na stronie reklamowane 
s¹ poszczególne zak³ady. W wyniku dyskusji przyjêto, ¿e: 
je¿eli mo¿na udowodniæ, ¿e w³aściciel danego zlz wiedzia³ 
o reklamie swojego zlz, to wtedy nale¿y podj¹æ dzia³ania 
w sprawie niedozwolonej reklamy.

• Termin kolejnego posiedzenia Rady bêdzie uzale¿niony 
od otrzymania pe³nej funkcjonalności podpisów elektro-
nicznych przez wszystkich cz³onków Rady.

• Szczegó³owy zapis przebiegu posiedzenia Rady znajduje 
siê na nośniku cyfrowym, dostêpnym do ods³uchania w 
biurze Izby. 

Sporz¹dzi³a:
Teresa Rogowska

Informacje
Inspekcji

Weterynaryjnej

Warszawa, dnia 26 maja 2020r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII
Bogdan Konopka

PISMO GLW W SPRAWIE SARS-CoV-2
GIWz.432.221.2020

Szanowni Pañstwo,
W zwi¹zku z doniesieniami o wykrywaniu w niektó-

rych krajach świata wirusa SARS-CoV-2 u zwierz¹t 
gospodarskich (norki), kotowatych zarówno domo-
wych, jak i dzikich, utrzymywanych w ogrodach zoo-
logicznych oraz u psów towarzysz¹cych, przesy³am 
Pañstwu w za³¹czeniu do ewentualnego zawodowego 
wykorzystania, procedurê pobierania i przesy³ania pró-
bek do badañ laboratoryjnych w kierunku wykrywania 
ww. wirusa, opracowan¹ w Pañstwowym Instytucie 
Weterynaryjnym - Pañstwowym Instytucie Badaw-
czym w Pu³awach. Ponadto informujê, ¿e próbki do 
badañ laboratoryjnych od zwierz¹t w kierunku wykrycia 
SARS-CoV-2 nale¿y kierowaæ bezpośrednio do Zak³a-
du Wirusologii Pañstwowego Instytutu Weterynaryjne-
go - Pañstwowego Instytutu Badawczego w Pu³awach. 
Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawach zwi¹-
zanych z niniejsz¹ procedur¹ oraz samym procesem 
pobierania i badania prób z ramienia Instytutu jest Pani 
dr hab. Katarzyna Dornañska-Blicharz, prof. instytutu 
oraz Pan prof. dr bab. Jerzy Rola. Dodatkowo infor-

mujê, ¿e przedmiotowe badania wykonywane bêd¹ 
odp³atnie na koszt zlecaj¹cego badanie.

G³ówny Lekarz Weterynarii prosi o przekazanie ni-
niejszej informacji wszystkim powiatowym lekarzom 
weterynarii, lekarzom weterynarii świadcz¹cym us³ugi 
weterynaryjne w ramach prowadzonych zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t oraz podmiotom, które utrzymuj¹ 
lub zajmuj¹ siê hodowl¹ zwierz¹t wra¿liwych, znajduj¹-
cych siê w rejestrach powiatowych lekarzy weteryna-
rii. Jednocześnie by³bym wdziêczny za przekazywanie 
informacji o wykryciu wirusa SARS-CoV2 u zwierz¹t, 
w celu przekazania takich informacji kole¿ankom i ko-
legom z innych pañstw cz³onkowskich UE oraz spe-
cjalistom ze Światowej Organizacji Zdrowia Zwierz¹t 
(OIE), którzy staraj¹ siê lepiej poznaæ epidemiologiê 
tej choroby.

Pragnê podkreśliæ, ¿e choroba COVID-19 nie jest 
zaliczana do chorób zwalczanych z urzêdu, ani te¿ re-
jestrowanych zarówno przez Komisjê Europejsk¹, jak 
równie¿ przez OIE. Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿y 
zatem pamiêtaæ, ¿e wykrycie wirusa u zwierz¹t, nie 
wi¹¿e siê w chwili obecnej z ¿adnym postêpowaniem 
administracyjnym w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII

dr Bogdan Konopka
Otrzymuj¹:
1. Pan Jacek £ukaszewicz, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-

-Weterynaryjnej.
2. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii - wszyscy.
3 Krajowa Rada Izb Rolniczych - siedziba w Warszawie, 

ul. ¯urawia 24 lok. 15, 00-515 Warszawa,
4. Polski Zwi¹zek Hodowców Zwierz¹t Futerkowych, Aleje 

Jerozolimskie 65/79/19.26 00-697 Warszawa
5. Polski Zwi¹zek Hodowców i Producentów Zwierz¹t Fu-

terkowych, ul. Świêtokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Do widomości:
1. Pan prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk Dyrektor Pañstwo-

wego Instytutu Weterynaryjnego Pañstwowego Instytutu 
Badawczego w Pu³awach

2. Pan Jaros³aw Jan Pinkas - G³ówny Inspektor Sanitarny

POBIERANIE, RODZAJ I TRANSPORT 
PRÓBEK DO BADAÑ

Pobieranie próbek powinno byæ wykonywane przez 
kompetentny personel przeszkolony w zakresie pra-
wid³owego stosowania środków ochrony osobistej/
istniej¹cego zagro¿enia zaka¿eniem (maski/rêkawiczki/
kombinezony).

Próbki do badañ stanowi¹:
- wymazy z jamy ustnej i gard³a,
- wymazy z nosa,
- wymazy z odbytu,
- próbki krwi (co najmniej 2 ml.)
W przypadku wyst¹pienia padniêæ/upadków zwie-

rz¹t nale¿y przeprowadziæ ich sekcjê, a do badañ po-
braæ zmienione narz¹dy, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem p³uc, tchawicy, jelit, nerek.
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W przypadku obserwacji objawów u wiêkszej liczby 
zwierz¹t na fermie/schronisku pobraæ wymazy z jamy 
ustnej/gard³a oraz odbytu od co najmniej 20 losowo 
wybranych zwierz¹t. Podobnie, w przypadku upadków 
wiêkszej liczby zwierz¹t na fermie/schronisku, pobraæ 
narz¹dy od co najmniej 5 osobników.

Z kolei, w przypadku stwierdzenia powi¹zania epi-
demiologicznego z przypadkiem COVID-19 zwierz¹t 
utrzymywanych w stadzie/schronisku i braku u nich 
jakichkolwiek objawów klinicznych, do badañ nale¿y 
pobraæ po 60 wymazów z jamy ustnej/gard³a oraz 
odbytu od losowo wybranych osobników.

Podczas pobierania próbek nale¿y zachowaæ szcze-
góln¹ ostro¿nośæ (materia³ zakaźny!), a tak¿e unikaæ 
mo¿liwości kontaminacji próbek materia³em środowi-
skowym/od ludzi.

Próbki natychmiast sch³odziæ do +4oC i w mo¿liwie 
najkrótszym czasie przetransportowaæ do laborato-
rium. Jeśli szybki transport (do 3-4 dni) jest niemo¿liwy, 
próbki nale¿y zamroziæ (poni¿ej -20oC).

UWAGI
• nie zaleca siê prowadzenia rutynowych badañ zwie-

rz¹t w kierunku SARS-CoV-2,
• decyzjê o badaniu zwierz¹t w kierunku SARS-CoV-2 

nale¿y ka¿dorazowo konsultowaæ z Inspekcj¹ Wete-
rynaryjn¹ i Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹,

• przed podjêciem decyzji o wykonaniu badañ w kie-
runku SARS-CoV-2 nale¿y wykluczyæ podejrzenie 

zaka¿eñ innymi, potencjalnymi czynnikami wyst¹-
pienia danych objawów klinicznych u zwierz¹t.

DEFINICJE

Przypadek podejrzany
zwierzê wykazuj¹ce objawy kliniczne sugeruj¹ce 

zaka¿enie SARS-CoV-2 (opisane powy¿ej), a lekarz 
weterynarii skutecznie wykluczy³ wszystkie inne praw-
dopodobne przyczyny tych objawów

oraz
zwierzê maj¹ce zwi¹zek epidemiologiczny z potwier-

dzonym przypadkiem z COVID-19 u ludzi, innym 
zwierzêciem zaka¿onym SARS-CoV-2 lub wywiadem 
wskazuj¹cym na potencjalne nara¿enie.

Przypadek potwierdzony
Izolacja wirusa SARS-CoV-2 z próbki pobranej od 

zwierzêcia (z objawami klinicznymi lub bez) lub identy-
fikacja materia³u genetycznego SARS-CoV-2 w próbce 
pobranej bezpośrednio od zwierzêcia: 

a) w co najmniej dwóch testach genetycznych wy-
krywaj¹cych dwa ró¿ne regiony genomu wirusa lub 

b) w jednym teście genetycznym wykrywaj¹cym je-
den region genomu wirusa, potwierdzonym sekwen-
cjonowaniem drugiego regionu genomu wirusa.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 
1.1. Terrestrial Animal Health Codê, potwierdzone 
przypadki nale¿y zg³aszaæ do OIE za pośrednictwem 

Badanie zwierz¹t w kierunku SARS-CoV-2
Decyzja o podjêciu badañ powinna byæ oparta o przeprowadzony wywiad epidemiologiczny oraz obserwo-

wane u zwierz¹t objawy kliniczne:

Wywiad epidemiologiczny Obserwacje kliniczne

Zwierzê z histori¹ bliskiego kontaktu z osob¹ podejrzan¹ lub z po-
twierdzonym zaka¿eniem SARS-CoV-2

oraz Objawy kliniczne*Zwierzê przebywa³o/a w środowisku wysokiego ryzyka (tj. miejsce, 
w którym wyst¹pi³y przypadki SARS-CoV-2 u ludzi, np. miejsce 
zamieszkania -mieszkanie, dom opieki, wiêzienie, kopalnia, statek 
wycieczkowy).

Zwierzê zagro¿one lub o wysokiej wartości u¿ytkowej w ośrodku 
rehabilitacyjnym, hodowanym w niewoli lub ogrodzie zoologicz-
nym, gdy istnieje podejrzenie kontaktu z osob¹ lub zwierzêciem 
zaka¿onym SARS-CoV-2.

oraz Brak lub objawy kliniczne*

Zwierzêta przebywaj¹ce w ośrodkach opieki/w grupach (np. 
schronisko dla zwierz¹t, intensywny chów zwierz¹t, zoo), w tym 
równie¿ gatunki zwierz¹t towarzysz¹cych, gospodarskich i innych, 
u których nie jest znana historia kontaktu z ludźmi zaka¿onymi 
SARS-CoV-2

oraz
Objawy kliniczne* u poje-

dynczych osobników/grupy 
zwierz¹t

*Co prawda dotychczasowa wiedza na temat wra¿liwości ró¿nych gatunków zwierz¹t jest ograniczona, jednak 
objawy kliniczne zaka¿enia SARS-CoV-2 mog¹ obejmowaæ katar/wyciek z nosa, trudności z oddychaniem, 
kaszel, wymioty, stany patologiczne jelit (biegunka). Podobnie jak u ludzi, prawdopodobne jest równie¿ wyst¹-
pienie ³agodnych objawów lub ich brak.
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Światowego Systemu Informacji o Zdrowiu Zwierz¹t 
(WAHIS).

Opracowa³ i sporz¹dzi³:
prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk

Zatwierdzi³:
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII

dr Bogdan Konopka

Informacje
Krajowej Izby

Lekarsko-
Weterynaryjnej

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
wystosowa³o do Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego Apel o uwzglêdnienie trudnej sytu-
acji kadrowej i finansowej Inspekcji Weterynaryjnej 
przy ewentualnych pracach nad rozporz¹dzeniem 
określaj¹cym rodzaj stosowanych rozwi¹zañ w zakre-
sie ograniczenia kosztów wynagrodzeñ osobowych 
w podmiotach wymienionych w ustawie z dnia 2 mar-
ca 2020 r. o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych 
z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo³a-

nych nimi sytuacji kryzysowych.

Krajowa Izba 
Lekarsko-Weterynaryjna

KILW/013/06/20
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa
Szanowny Panie Premierze
w za³¹czeniu przesy³am Apel Prezydium Krajowej 

Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 kwietnia 
2020 r. do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego

0 uwzglêdnienie trudnej sytuacji kadrowej i finan-
sowej Inspekcji Weterynaryjnej przy ewentualnych 
pracach nad rozporz¹dzeniem określaj¹cym rodzaj 
stosowanych rozwi¹zañ w zakresie ograniczenia kosz-
tów wynagrodzeñ osobowych w podmiotach wymie-
nionych w art. 15zzzzzp ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych 
z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo³a-
nych nimi sytuacji kryzysowych, w którym zwracamy 

uwagê na rolê nadzoru prowadzonego przez s³u¿by 
weterynaryjne i zagro¿eñ wynikaj¹cych z zastosowania 
powy¿szych rozwi¹zañ dla bezpieczeñstwa zdrowotne-
go polskiej ¿ywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia 
publicznego, a co za tym idzie dla gospodarki kraju 
i zdrowia konsumentów.

W zwi¹zku z tym, wnosimy o uznanie dzia³alności 
Inspekcji Weterynaryjnej za inspekcjê o kluczowym 
znaczeniu dla Pañstwa, a tym samym o niestosowanie 
wobec niej rozwi¹zañ przewidzianych w art. 15zzzzzo 
ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciw-
dzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych.

W szczególnej sytuacji, z jak¹ mamy obecnie do czy-
nienia nie mo¿emy zaproponowaæ osobistego spotka-
nia w celu omówienia szczegó³owych rozwi¹zañ. Mimo 
to w razie potrzeby jesteśmy gotowi do odpowiedzi na 
pytania i z³o¿enia dodatkowych wyjaśnieñ.

Z powa¿aniem
PREZES

Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Jacek £ukaszewicz
Otrzymuj¹:
1. Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

- El¿bieta Witek;
2. Marsza³ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

- Tomasz Grodzki;
3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi -

 Jan Krzysztof Ardanowski;
4. Minister Rozwoju - Jadwiga Emilewicz;
5. Minister Finansów - Tadeusz Kościñski;
6. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji 

- Mariusz Kamiñski
7. Szef S³u¿by Cywilnej - Dobros³aw Dowiat-Urbañski

Za³¹czniki
1. Apel Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
z dnia 28 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów Mate-
usza Morawieckiego o uwzglêdnienie trudnej sytuacji kadrowej 
i finansowej Inspekcji Weterynaryjnej przy ewentualnych pra-
cach nad rozporz¹dzeniem określaj¹cym rodzaj stosowanych 
rozwi¹zañ w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeñ oso-
bowych w podmiotach wymienionych w art. 15zzzzzp ust. 1 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi¹zaniach 
zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo³anych nimi 
sytuacji kryzysowych.

A P E L
Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Wet. 

z dnia 28 kwietnia 2020 r.
do Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego

o uwzglêdnienie trudnej sytuacji kadrowej i finan-
sowej Inspekcji Weterynaryjnej przy ewentualnych 
pracach nad rozporz¹dzeniem określaj¹cym rodzaj 
stosowanych rozwi¹zañ w zakresie ograniczenia 
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kosztów wynagrodzeñ osobowych w podmiotach 
wymienionych w art. I5zzzzzp ust. 1 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi¹zaniach 
zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem 
i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych

W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych instrumentach wsparcia w zwi¹z-
ku z rozprzestrzenianiem siê wirusa SARS-CoV-2 
(Dz.U. z 2020r., poz. 695), która wprowadzi³a zmia-
ny w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciw-
dzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzyso-
wych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) umo¿-
liwiaj¹ce określenie przez Radê Ministrów w drodze 
rozporz¹dzenia rodzaju stosowanych rozwi¹zañ w za-
kresie ograniczenia kosztów wynagrodzeñ osobowych 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzêdach obs³u-
guj¹cych cz³onków Rady Ministrów, urzêdach obs³ugu-
j¹cych organy administracji rz¹dowej w województwie, 
a tak¿e w jednostkach podleg³ych i nadzorowanych 
przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kieruj¹cego 
dzia³em administracji rz¹dowej lub wojewodê, zwraca-
my uwagê na rolê nadzoru prowadzonego przez s³u¿by 
weterynaryjne i zagro¿eñ wynikaj¹cych z zastosowania 
powy¿szych rozwi¹zañ dla bezpieczeñstwa zdrowotne-
go polskiej ¿ywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia 
publicznego, a co za tym idzie dla gospodarki kraju 
i zdrowia konsumentów.

Rozporz¹dzenie, o którym mowa powy¿ej, mo¿e 
na³o¿yæ obowi¹zek zmniejszenia zatrudnienia lub wpro-
wadziæ mniej korzystne dla pracowników warunki za-
trudnienia pogarszaj¹c i tak ciê¿k¹ sytuacjê w nadzorze 
weterynaryjnym. Zastosowanie rozwi¹zañ przewidzia-
nych w art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych 
z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem 
COV1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo³a-
nych nimi sytuacji kryzysowych wzglêdem niedofinan-
sowanej i ubogiej kadrowo Inspekcji Weterynaryjnej 
stanowiæ bêdzie zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ¿yw-
nościowego kraju.

Wobec powy¿szego apelujemy do Pana Premie-
ra o uznanie Inspekcji Weterynaryjnej za inspekcjê 
o kluczowym znaczeniu dla Pañstwa, a tym samym 
o niestosowanie wobec niej rozwi¹zañ przewidzianych 
w art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobie-
ganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywo³anych nimi sy-
tuacji kryzysowych.

Samorz¹d Lekarzy Weterynarii od wielu lat wskazy-
wa³ na koniecznośæ wzmocnienia kadrowo-finansowe-
go Inspekcji Weterynaryjnej, co wyra¿a³o siê apelami 
i stanowiskami Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej, okrêgowych zjazdów lekarzy weterynarii czy 
okrêgowych izb lekarsko-weterynaryjnych. Wskazy-
wano jednym g³osem na zagro¿enia zarówno nadzoru 
weterynaryjnego, eksportu ¿ywności, jak i prowadzenia 

walki z chorobami zakaźnymi, ze wzglêdu na braki 
kadrowe, rezygnacjê z pracy, czy braku aplikacji na 
oferty pracy.

Kryzys kadrowo-finansowy, odchodzenie od pracy 
z powodów ekonomicznych oraz zmniejszanie z roku 
na rok liczby lekarzy weterynarii pracuj¹cych w Inspek-
cji Weterynaryjnej sta³o siê trwa³ym trendem, wymaga-
j¹cym zdecydowanego dzia³ania. Jak wynika z raportu 
Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 9 stycznia 2020 roku 
(Nr ewid. 176/2019/P/19/084/LLO) spośród in-
spekcji zajmuj¹cych siê kontrol¹ ¿ywności najbardziej 
dotkliwe skutki niedoborów kadrowych wystêpuj¹ w In-
spekcji Weterynaryjnej. Obni¿enie zatrudnienia lekarzy 
o 6,5% mia³o negatywny wp³yw na pracê ponad 60% 
powiatowych zespo³ów ds. bezpieczeñstwa ¿ywności, 
uniemo¿liwiaj¹c ich prawid³owe funkcjonowanie.

Ze wzglêdu na brak zainteresowania prac¹ w In-
spekcji Wet. m³odych lekarzy weterynarii wynikaj¹cego 
z przyczyn finansowych, du¿y odsetek merytorycznych 
pracowników to emeryci, w niektórych powiatach sta-
nowi¹cy 30% kadry merytorycznej. Ich ewentualne 
zwolnienie, jest powa¿nym zagro¿eniem, które unie-
mo¿liwi ci¹g³ośæ nadzoru weterynaryjnego w Polsce.

Rozwiniête pañstwa, prowadz¹ce produkcjê ¿ywno-
ści na wysokim poziomie, traktuj¹ s³u¿by weterynaryj-
ne za podstawowy element zwi¹zany z powodzeniem 
bran¿y ¿ywnościowej. OIE w rezolucji 32/2012 uznaje 
s³u¿by weterynaryjne za Światowe Dobro Publiczne 
Global Public Goods, podkreślaj¹c, i¿ s³u¿by wetery-
naryjne s¹ kluczowe dla misji, jak¹ jest ochrona przed 
zagro¿eniami maj¹cymi wp³yw na szeroko rozumiane 
zdrowie publiczne, wskazuj¹c jednocześnie, ¿e inwe-
stycje w s³u¿by weterynaryjne to najlepsza forma 
inwestycji publicznych.

Dodatkowo, światowe organizacje zajmuj¹ce siê 
zdrowiem publicznym - WHO, ¿ywności¹ - FAO, 
zdrowiem zwierz¹t - OIE oraz Światowa Organizacja 
Handlu (WTO) wskazuj¹, ¿e lekarze weterynarii po-
trafi¹ praktycznie rozwi¹zywaæ problemy o zasiêgu 
miêdzynarodowym i maj¹ kluczow¹ pozycjê w szerokim 
podejściu do zagro¿eñ zdrowia publicznego.

Za Światow¹ Organizacj¹ Zdrowia Zwierz¹t (OIE) 
oraz Światowym Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii 
(WVA) przypominamy równie¿, ¿e lekarze weteryna-
rii s¹ integraln¹ czêści¹ globalnego systemu, którego 
celem jest ochrona zdrowia nas wszystkich, tê ideê 
egzemplifikuje koncepcja One Health istotna dla utrzy-
mania zdrowia ludzi i zwierz¹t.

Dlatego w perspektywie kryzysu gospodarczego 
wywo³anego pandemi¹ COVID-19, nale¿y wzmocniæ 
etatowo i finansowo Inspekcjê Weterynaryjn¹, o co 
postuluje od wielu lat Samorz¹d Lekarzy Weterynarii. 
Ograniczenie zatrudnienia, czasowe obni¿enie p³ac jest 
najgorszym z mo¿liwych rozwi¹zañ w sytuacji, gdy wal-
czymy z afrykañskim pomorem świñ, wysoce zjadliw¹ 
gryp¹ ptaków i innymi chorobami zakaźnymi zwierz¹t 
jednocześnie staraj¹c siê rozwin¹æ polski eksport i pro-
dukcjê ¿ywności pochodzenia zwierzêcego.

Liczne postulaty o konieczności wsparcia kadro wo-
-finansowego Inspekcji Weterynaryjnej by³y od wielu 
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lat kierowane do strony rz¹dowej, w tym do Pana 
Premiera, nie tylko przez Samorz¹d Lekarzy Wete-
rynarii, który podejmowa³ uchwa³y Krajowego Zjazdu 
Lekarzy Weterynarii, uchwa³y zjazdów izb okrêgowych, 
stanowiska i apele Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej, ale te¿ przez organizacje zrzeszaj¹ce rolników, 
hodowców zwierz¹t i producentów ¿ywności takie jak: 
Krajowy Zwi¹zek Pracodawców-Producentów Trzody 
Chlewnej, Unia Producentów i Pracodawców Przemy-
s³u Miêsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wêdlinia-
rzy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Miêso, Polsus, 
SPTCH Podlasie. Równie¿ koniecznośæ wsparcia 
kadrowo-finansowego Inspekcji Weterynaryjnej pod-
kreślona by³a w zaleceniach i wnioskach z audytu DG 
SANTE przeprowadzonego w Polsce w dniach 4-8 
lutego 2019 r. w celu dokonania oceny funkcjonowa-
nia kontroli urzêdowych dotycz¹cych produkcji miêsa 
wo³owego oraz we wcześniejszych od przytoczonego 
w przedmiotowym piśmie raportach NIK z kontroli 
„Wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzê-
cej w województwie lubuskim” (LZG.410.004.2017, 
Nr ewid. 164/2017/P/l 7/108/LZG) oraz z kon-
troli „Realizacji programu bioasekuracji jako elemen-
tu zwalczania afrykañskiego pomoru świñ” (KRR 
430.006.2017, Nr ewid. 184/2017/P/l 7/046/
KRR), a tak¿e w stanowisku Zwi¹zku Powiatów Pol-
skich w sprawie sytuacji kadrowo-p³acowej w Pañstwo-
wej Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Na koniec, raz jeszcze, w świetle powy¿szych faktów 
apelujemy o uwzglêdnienie naszych uwag i postulatów 
w trakcie ewentualnych prac nad przedmiotowym roz-
porz¹dzeniem.

Sekretarz 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

lek.wet. Marek Mastalerek
PREZES

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

Otrzymuj¹:
1. Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

- El¿bieta Witek;
2. Marsza³ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

- Tomasz Grodzki;
3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

- Jan Krzysztof Ardanowski;
4. Minister Rozwoju - Jadwiga Emilewicz;
5. Minister Finansów - Tadeusz Kościñski;
6. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji 

- Mariusz Kamiñski;
7. Szef S³u¿by Cywilnej - Dobros³aw Dowiat-Urbañski.

SZEF S£U¯BY CYWILNEJ
Dobros³aw Dowiat-Urbañski

Warszawa, 2 czerwca 2020r.
DSC.ZAP.4431.40.2020.MT
wg rozdzielnika

Szanowni Pañstwo,
dziêkujê za nades³an¹ korespondencjê, dotycz¹c¹ 

wybranych regulacji zawartych w ustawie o szczegól-
nych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, 
przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywo³anych nimi sytuacji 
kryzysowych1. Świadczy ona, ¿e dla nas wszystkich 
zapewnienie skutecznego funkcjonowania urzêdów ad-
ministracji rz¹dowej oraz sytuacja cz³onków korpusu 
s³u¿by cywilnej, stanowi¹ kwestie pierwszoplanowe. 
W zwi¹zku z powy¿szym przedstawiam poni¿ej stano-
wisko dotycz¹ce zagadnieñ poruszonych w Pañstwa 
pismach.

Nawi¹zuj¹c do wskazanych potencjalnych negatyw-
nych konsekwencji, zwi¹zanych z realizacj¹ postano-
wieñ art. 15zzzzzo ust. 1, tzw. „tarczy 2.0.”2 wskazujê, 
¿e powy¿sza regulacja stwarza jedynie prawne mo¿li-
wości dla ewentualnych dzia³añ, w przypadku podjê-
cia przez Radê Ministrów decyzji o potrzebie wydania 
ww. rozporz¹dzenia. Tym samym wszelkie ewentualne 
ograniczenia w zakresie stosunków pracy bêd¹ mia³y 
podstawê w przepisach ustawy.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, przyjête zmiany 
maj¹ na celu wprowadzenie elastycznego mechanizmu 
ograniczenia kosztów osobowych funkcjonowania ad-
ministracji rz¹dowej. W przepisach tych przewidziano 
mo¿liwośæ, aby Rada Ministrów, w przypadku gdy 
negatywne skutki gospodarcze COVID-19 bêd¹ po-
wodowaæ stan zagro¿enia dla finansów publicznych 
pañstwa, mog³a wydaæ rozporz¹dzenie, w którym okre-
śli rodzaj stosowanych rozwi¹zañ w zakresie ogranicze-
nia kosztów wynagrodzeñ osobowych w podmiotach 
wchodz¹cych w sk³ad szeroko rozumianej administracji 
rz¹dowej. Wydaj¹c wspomniane rozporz¹dzenie Rada 
Ministrów bêdzie zobowi¹zana uwzglêdniæ potrzeby 
bud¿etu pañstwa, a tak¿e koniecznośæ zapewnienia 
prawid³owej realizacji zadañ administracji rz¹dowej.

Przepis ten przewiduje ró¿ne mo¿liwości dzia³añ, 
których skutkiem powinno byæ wspomniane ograni-
czenie kosztów osobowych, tj.:

• zmniejszenie ilości etatów w podmiotach wskaza-
nych przez Radê Ministrów,

• wprowadzenie, na czas określony, mniej korzyst-
nych warunków zatrudnienia pracowników ni¿ 
wynikaj¹ce z podstawy nawi¹zania stosunku pracy.

1 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, z późn. 
zm.).
2 tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, 
przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywo³anych nimi sytuacji 
kryzysowych.
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Tym niemniej, jak ju¿ podkreślono, jest on regu-
lacj¹ o charakterze szczególnym, ściśle zwi¹zanym z 
przeciwdzia³aniem negatywnym skutkom COVID-19. 
Dlatego te¿ nie dokonuje on zmian w przepisach prawa 
powszechnie obowi¹zuj¹cego, ani te¿ nie wprowadza 
obowi¹zku automatycznego dzia³ania, ale stanowi jedy-
nie podstawê do ewentualnego podjêcia dzia³añ przez 
Radê Ministrów, je¿eli zostan¹ spe³nione ustawowo 
określone przes³anki.

Z powa¿aniem,
Dobros³aw Dowiat-Urbañski 

Szef S³u¿by Cywilnej
Otrzymuj¹:
 1) Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Policji
 2) Zak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa NSZZ SOLIDAR-

NOŚÆ’80 przy WIOŚ w Lublinie
 3) KZ NSZZ „Solidarnośæ” przy WIOŚ we Wroc³awiu
 4) Federacja Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Skarbo-

wych
 5) Prezydium OZZ „IP” przy RDOŚ w Lublinie
 6) KZ NSZZ „Solidarnośæ” Pracowników UW w Rzeszowie
 7) Federacja Przedsiêbiorców Polskich
 8) Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
9) NSZZ „Solidarnośæ” pracowników Policji, ABW i SG
10) NSZZ „Solidarnośæ” Sekcja Pracowników Weterynarii
11) Rada Krajowa Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Soli-

darnośæ”
12) Krajowy Sekretariat S³u¿b Publicznych NSZZ „Solidarnośæ”
13) Stowarzyszenie Absolwentów KSAP
14) Krajowy Zarz¹d OZZ Pracowników Administracji Rz¹dowej
15) Organizacja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnośæ” przy 

Podlaskim UW w Bia³ymstoku
16) Zarz¹d Krajowego ZZ Pracowników MSW i AP

ODPOWIEDŹ KANCELARII PREZYDENTA
Kancelaria Prezydenta RP poinformowa³a o za-
poznaniu siê z treści¹ Apelu Prezydium Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie objêcia 
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t szczególnym 

wsparciem.

KANCELARIA PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIURO DIALOGU I KORESPONDENCJI
Nr BDK.0600,2050.2017.2.MG/MC

Warszawa, 14 maja 2020 r.

Pan Jacek £ukaszewicz
Prezes Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej

Szanowny Panie Prezesie
Potwierdzamy wp³yw Pana listu z 7 kwietnia 2020r. 

nades³anego m.in. do Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy.

Informujemy uprzejmie, ¿e z uwag¹ zapoznaliśmy 
siê z apelem Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-We-
terynaryjnej w sprawie objêcia zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t szczególnym wsparciem. Chcielibyśmy 
wskazaæ, ¿e zawarte w korespondencji argumenty, po-
stulaty i opinie prezentowane przez obywateli i zainte-
resowane środowiska, stanowi¹ istotny materia³, który 
w Kancelarii Prezydenta RP jest wnikliwie analizowany 
i traktowany jako wa¿ny element dialogu spo³ecznego. 
Celem dialogu jest natomiast zdefiniowanie konkret-
nych problemów, a nastêpnie określenie roli i mo¿liwo-
ści Prezydenta RP w ich systemowym rozwi¹zywaniu.

Prosimy o przyjêcie naszych serdecznych pozdro-
wieñ.

Z wyrazami szacunku
Zastêpca Dyrektora

Biura Dialogu i Korespondencji
Wojciech Maciej Chojnowski

PRZEP£YW INFORMACJI NIEZBÊDNY 
DLA BEZPIECZEÑSTWA LEKARZY WET.

Krajowa Izba 
Lekarsko-Weterynaryjna

Warszawa, dnia 27 marca 2020 r.
KILW/064/08/20

Pan
dr Bogdan Konopka
G³ówny Lekarz Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Szanowny Panie Doktorze,
W zwi¹zku z panuj¹c¹ w kraju sytuacj¹ epidemicz-

n¹ i zwiêkszaj¹c¹ siê lawinowo liczb¹ gospodarstw, 
w których odbywane s¹ obowi¹zkowe kwarantanny, 
proszê o podjêcie pilnych dzia³añ maj¹cych na celu 
umo¿liwienie informowania przez Powiatowych Le-
karzy Weterynarii lekarzy weterynarii wykonuj¹cych 
czynności z ich wyznaczenia o takich gospodarstwach 
na terenie ich dzia³añ. Przep³yw tych informacji jest 
niezbêdny dla bezpieczeñstwa lekarzy weterynarii i po-
zwoli na wykonanie powierzonych im zadañ z mo¿liwie 
najmniejszym nara¿eniem ich zdrowia, a w skrajnych 
przypadkach na odst¹pienie od ich wykonania w tym 
momencie.

Informujê równie¿, ¿e do biura KIL-W i biur izb okrê-
gowych nap³ywaj¹ sygna³y od lekarzy weterynarii wy-
konuj¹cych czynności z wyznaczenia powiatowego le-
karza weterynarii w zakresie badania zwierz¹t rzeźnych 
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i miêsa, wystawiania świadectw zdrowia dla zwierz¹t, 
wykonywania monitoringu chorób zakaźnych zwierz¹t 
itp. dotycz¹ce braku środków ochrony osobistej, w tym 
masek ochronnych. W zwi¹zku z powy¿szym zwracam 
siê z prośb¹ o wyst¹pienie do powiatowych lekarzy 
weterynarii o pilne zaopatrzenie w te środki wyzna-
czonych przez siebie lekarzy weterynarii.

Niew¹tpliwym jest, ¿e musimy zapewniæ ci¹g³ośæ 
dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie bezpieczeñ-
stwa ¿ywieniowego kraju, ale te dzia³ania nie mog¹ 
odbywaæ siê kosztem bezpieczeñstwa i zdrowia lekarzy 
weterynarii.

Z powa¿aniem,
PREZES

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

ODPOWIEDŹ GLW W SPRAWIE COVID-19
G³ówny Lekarza Weterynarii Bogdan Konopka 
przes³a³ pismo bêd¹ce czêściow¹ odpowiedzi¹ na 
postulaty KIL-W zwi¹zane z potrzeb¹ zapewnienia 
bezpieczeñstwa lekarzom weterynarii podczas epi-
demii COVID-19.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII

Bogdan Konopka
Warszawa, dnia marca 2020r.

GIWpr.0212.26.2020. l.kz.
Dot. sprawy nr: KILW/064/08/20

Pan Jacek £ukaszewicz
Prezes Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej
Szanowny Panie Prezesie,
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 27 marca 2020r. 

znak: KILW/064/08/20 G³ówny Lekarz Weterynarii 
uprzejmie przekazuje, ¿e maj¹c na uwadze bezpieczeñ-
stwo osób wykonuj¹cych czynności urzêdowe z ramie-
nia Inspekcji Weterynaryjnej, pismem z dnia 31 marca 
2020r., znak: GIWpr.0212.25.2020.1.kz. zwróci³ siê 
do G³ównego Inspektora Sanitarnego z prośb¹ o prze-
kazywanie informacji dotycz¹cych miejsc (adresu), 
w których znajduj¹ siê osoby poddane kwarantannie 
w zwi¹zku z podejrzeniem zara¿enia wirusem Sars-
-CoV-2 lub nim zara¿one.

Z wrazami szacunku
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII

dr Bogdan Konopka

Krajowa Izba 
Lekarsko-Weterynaryjna

NIE MA EUTANAZJI NA ¯YCZENIE
Warszawa 16.03.2020 r.

Informacje o masowym oddawaniu psów i innych 
zwierz¹t towarzysz¹cych do eutanazji z powodu epi-
demii koronawirusa w Polsce to typowy fake news. 
Nie zaobserwowaliśmy takiego zjawiska w zak³adach 
leczniczych dla zwierz¹t. Jednocześnie zapewniamy, 
¿e zgodnie z wiedz¹ Światowej Organizacji Zdrowia 
i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierz¹t w³aścicie-
le zwierz¹t mog¹ byæ spokojni - ich podopieczni nie 
przenosz¹ koronawirusa. 

Przez media spo³ecznościowe w ostatnim czasie 
przetoczy³y siê informacje dotycz¹ce rzekomo maso-
wego przyprowadzenia psów do zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t z prośb¹ o dokonanie eutanazji. Powodem 
mia³a byæ rozprzestrzeniaj¹ca siê epidemia COVID-19. 
Z ca³¹ stanowczości¹ zaprzeczamy tym informacjom. 
Od rana przeprowadziliśmy rozmowy z kilkudziesiêcio-
ma lecznicami dla zwierz¹t z ca³ej Polski. Wielu w³aści-
cieli s³ysza³o o tej plotce, ale nikt nie potwierdzi³, ¿eby 
takie sytuacje mia³y miejsce. Równie¿ hurtownie leków 
weterynaryjnych nie odnotowa³y zwiêkszonego zapo-
trzebowania na środki u¿ywane do eutanazji zwierz¹t.
Jednocześnie przypominamy, ¿e polskie prawo nie 
przewiduje przeprowadzenia eutanazji na ¿yczenie. 
Zwierzê towarzysz¹ce mo¿emy poddaæ takiemu zabie-
gowi w ostateczności, gdy jego stan zdrowia jest bardzo 
z³y, prowadz¹cy do cierpienia przy braku mo¿liwości 
jego wyleczenia lub poprawy komfortu ¿ycia. Prawo 
zezwala te¿ na eutanazjê zwierzêcia bardzo agresyw-
nego, zagra¿aj¹cego ludziom. Ka¿dy przypadek lekarz 
weterynarii rozpatruje indywidualnie. 

Podkreślamy, ¿e zdaniem Światowej Organizacji 
Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierz¹t nie 
ma obecnie dowodów, i¿ cz³owiek mo¿e siê zaraziæ ko-
ronawirusem od zwierzêcia domowego. Zawsze jednak 
dobrze jest umyæ rêce myd³em i wod¹ po kontakcie ze 
zwierzêtami. Chroni to przed innymi patogenami, któ-
re mog¹ siê przenosiæ ze zwierz¹t domowych na ludzi. 

Naszym zdaniem w sytuacji kiedy w³aściciel zwie-
rzêcia poddany jest przymusowej dwutygodniowej 
kwarantannie w zwi¹zku podejrzeniem wyst¹pienia 
koronawirusa, obowi¹zki wyprowadzania psów na 
spacery powinny byæ elementem pomocy s¹siedzkiej 
lub pomocy ze strony towarzystw opieki nad zwierzê-
tami. A taka pomoc jest ca³kowicie bezpieczna i nie 
grozi zaka¿eniem. Nie jest rozwi¹zaniem eutanazja lub 
porzucanie zwierz¹t.

KIL-Wet.
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Z życia

Uczelni

NOWA FUNKCJA PROF. NI¯AÑSKIEGO
Prof. Ni¿añski zosta³ jednog³ośnie wybrany pre-

zesem-elektem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Weterynarii Ma³ych Zwierz¹t (PSLWMZ).

26 lutego 2020r.
Prof. Wojciech Ni¿añski zosta³ jednog³ośnie wybra-

ny prezesem-elektem Polskiego Stowarzyszenia Le-
karzy Weterynarii Ma³ych Zwierz¹t (PSLWMZ), jednej 
z najwa¿niejszych organizacji zrzeszaj¹cych aktywnych 
i zaanga¿owanych zawodowo lekarzy weterynarii zaj-
muj¹cych siê ma³ymi zwierzêtami.

PSLWMZ jest swoist¹ platform¹ ³¹cz¹c¹ świat prak-
tyki i nauki oraz miêdzynarodowe środowisko wyk³a-
dowców i s³uchaczy konferencji. Stowarzyszenie or-
ganizuje ka¿dego roku od wielu lat najwiêksze w kraju 
kongresy weterynarii ma³ych zwierz¹t. Rok 2020 jest 
szczególny - PSLWMZ bêdzie lokalnym gospodarzem 
Światowego Kongresu Weterynarii Ma³ych Zwierz¹t 
w Hali Expo w Warszawie w dniach 23-26 września 
(WSAVA Warsaw 2020 - World Small Animal Ve-
terinary Association). - Organizacja najwa¿niejszego 
na świecie kongresu medycyny ma³ych zwierz¹t przez 
polskie środowisko weterynaryjne to zaszczyt i zobo-
wi¹zanie - mówi profesor Ni¿añski.

Prof. Wojciech Ni¿añski prezesem-elektem Stowarzyszenia 
zosta³ wybrany jednog³ośnie (fot. Tomasz Lewandowski)

Przewodnicz¹cym Lokalnego Komitetu Organizacyj-
nego jest dr Jerzy Gawor. Przedsiêwziêcie organizuje 
ze strony polskiej m.in. urzêduj¹cy prezes PSLWMZ dr 
Andrzej Lisowski, prezes senior dr Jacek Szulc, dr Zbi-
gniew Blimke oraz inni cz³onkowie zarz¹du Stowarzy-
szenia. W sk³ad Komitetu Naukowego WSAVA 2020 
ze strony polskiej wchodz¹ prof. Roman Lechowski, 

prof. Tadeusz Frymus oraz prof. Wojciech Ni¿anski. 
Ocenia siê, ¿e w tym roku w Warszawie spotka siê 
nawet 4000 specjalistów.

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Ma³ych 
Zwierz¹t to najwiêksza organizacja zrzeszaj¹ca lekarzy 
weterynarii tej specjalności w naszym kraju, nale¿y 
do europejskiej federacji FECAVA oraz światowego 
zrzeszenia WSAVA. Jak podkreśla prof. Wojciech Ni-
¿añski, szef Katedry Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Go-
spodarskich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wro-
c³awiu, to wa¿ne dla praktyków i naukowców forum 
wymiany najnowszej wiedzy naukowej i praktycznego 
doświadczenia.

- Stowarzyszenie skupia najwiêksz¹ liczbê lekarzy 
praktyków lecz¹cych ma³e zwierzêta. Co roku orga-
nizuje kongresy, podczas których spotyka siê oko³o 
2500 lekarzy weterynarii, którzy chc¹ podnosiæ swoje 
kwalifikacje i chc¹ siê uczyæ od najlepszych. To jest ide-
alny transfer wiedzy, bo na kongresach wyk³ady maj¹ 
wybitni specjaliści z zagranicy, ale te¿ wielu z Polski. 
I tu Wroc³aw ma siê czym pochwaliæ, bo na kongresach 
Stowarzyszenia wyk³adowcy z naszej uczelni s¹ bardzo 
cenieni i czêsto zapraszani. S¹ oczywiście te¿ praktycz-
ne warsztaty, a sesje plenarne ciesz¹ siê ogromnym 
zainteresowaniem - mówi prof. Wojciech Ni¿añski, 
prezes-elekt Stowarzyszenia. 

To przygotowanie do funkcji prezesa, bo w organi-
zacji obowi¹zuje zasada sukcesji. Urzêduj¹cy prezes, 
Andrzej Lisowski, (absolwent wroc³awskiej weterynarii, 
w³aściciel kliniki w Gorzowie Wielkopolskim, bardzo 
aktywny na wielu polach, m.in. w Zwi¹zku Kyno-
logicznym) z jednej strony wprowadza w obowi¹zki 
prezesa-elekta, ale z drugiej mo¿e liczyæ na wsparcie 
prezesa-seniora - obecnie jest nim Jacek Szulc, niezwy-
kle ceniony specjalista, w³aściciel referencyjnej kliniki 
weterynaryjnej. 

- Taka sztafeta to najlepsza metoda zarz¹dzania, 
bo dzielimy siê zdobyt¹ wiedz¹, ale te¿ i wspieramy 
w dzia³aniach i decyzjach. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w Sto-
warzyszeniu obowi¹zuje zasada kontynuacji, a nie ry-
walizacji - uśmiecha siê prof. Ni¿añski.

- Stowarzyszenie stwarza mo¿liwośæ podnoszenia kwa-
lifikacji lekarzom, ale te¿ i pozwala na przekazywanie im 
najnowszej wiedzy - mówi prof. Ni¿añski (fot. Tomasz 
Lewandowski)
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Stowarzyszenie owocnie wspó³pracuje z Izb¹ Wete-
rynaryjn¹, komisj¹ ds. specjalizacji i uczelniami. Sta-
wia na szerok¹ wspó³pracê, ale wyró¿nia je system 
wysoko specjalistycznych kursów i warsztatów tema-
tycznych. W cyklu nazwanym Akademia PSLWMZ 
tylko w pierwszym pó³roczu 2020 organizowane s¹ 
warsztaty z anestezjologii dla techników weterynarii, 
znieczulenia zewn¹trzoponowego i podpajêczynówko-
wego, z tomografii komputerowej, USG ga³ki ocznej, 
ekstrakcji u kotów i psów, podstaw ortodoncji czy 
postêpowania przy z³amaniu kości szczêk i ¿uchwy.

- Lekarze weterynarii lecz¹cy ma³e zwierzêta musz¹ 
byæ wszechstronnie przygotowani, bo w gabinecie, 
w tym pierwszym kontakcie z pacjentem, spotykaj¹ siê 
z pe³n¹ gam¹ schorzeñ. Lecz¹ psy, koty, świnki mor-
skie, króliki, papu¿ki, je¿e, szynszyle, s³owem wszyst-
kie te zwierzêta, które towarzysz¹ ludziom w domach. 
W Polsce z jednej strony rośnie świadomośæ znaczenia 
opieki weterynaryjnej, ale te¿ rośnie wiedza i świado-
mośæ mo¿liwości, jakie daje wspó³czesna medycyna 
weterynaryjna. To dlatego praktycy, i ci wchodz¹cy 
w zawód, i ci z doświadczeniem, chc¹ siê ca³y czas 
uczyæ i to uczyæ od najlepszych. A tak¹ mo¿liwośæ daje 
im w³aśnie Stowarzyszenie - podkreśla prof. Wojciech 
Ni¿añski.

Cele Stowarzyszenia obejmuj¹: podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych lekarzy weterynarii zajmuj¹cych siê 
lecznictwem ma³ych zwierz¹t; upowszechnianie naj-
nowszych osi¹gniêæ z zakresu szeroko pojêtej praktyki 
ma³ych zwierz¹t i dba³ośæ o dalszy postêp nauki w tej 
dziedzinie; propagowanie standardów prowadzenia 
praktyki lekarsko weterynaryjnej zajmuj¹cej siê lecz-
nictwem ma³ych zwierz¹t; reprezentowanie interesów 
cz³onków wobec organów administracji rz¹dowej, sa-
morz¹dowej oraz samorz¹du zawodowego; tworzenie 
wiêzi pomiêdzy cz³onkami Stowarzyszenia oraz pro-
pagowanie dzia³alności naukowo-badawczej z zakresu 
lecznictwa i profilaktyki ma³ych zwierz¹t.

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

LEKARZE WETERYNARII W UPWR 
ZNÓW LECZ¥

Ambulatoria weterynaryjne przy klinikach na 
Uniwersytecie Przyrodniczym znów przyjmuj¹ 
pacjentów. Warunki: trzeba siê umówiæ telefonicz-
nie, a w³aściciele powinni przychodziæ z pupilem 
pojedynczo. 14 maja 2020r.

W ambulatoriach klinik weterynaryjnych UPWr 
wprowadzono system Teletriage, który umo¿liwia te-
lefoniczn¹ selekcjê wstêpn¹ pacjentów. Pozwala on 
w pierwszej kolejności przyjmowaæ przypadki nag³e. 
Ale te¿ pozwala na ustalanie listy pacjentów, bo zgodnie 
z re¿imem sanitarnym w warunkach pandemii, pacjenci 
s¹ przyjmowani na konkretnie wyznaczone godziny, 

w³aściciele przyje¿d¿aj¹ do ambulatorium pojedynczo, 
tak, by ograniczyæ liczbê osób w pomieszczeniach, a co 
za tym idzie, ryzyko zaka¿enia. Dotychczas przyjmowa-
no jedynie nag³e przypadki po³o¿nicze, w tym cesarskie 
ciêcia, interwencje konieczne w przypadku wyst¹pienia 
krwotoków i poronieñ u ciê¿arnych samic.

Od pocz¹tku pandemii przyjmowano nag³e przypadki 
po³o¿nicze (fot. archiwum prywatne)

Obecnie na UPWr dzia³aj¹ wszystkie ambulato-
ri - Klinika Rozrodu, Klinika Chirurgii, Klinika Cho-
rób Wewnêtrznych, Klinika Chorób Zakaźnych oraz 
Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Centrum 
Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Tech-
nologii Biomedycznych. Opracowane zalecenia dla 
pacjentów i w³aścicieli dotycz¹ nie tylko przyjêcia o wy-
znaczonej godzinie. Podczas telefonicznego wywiadu, 
poprzedzaj¹cego decyzjê o konieczności wizyty zwie-
rzêcia, w³aściciel oświadcza, ¿e nie podlega obowi¹z-
kowi kwarantanny i ¿e nie ma objawów wskazuj¹cych 
na zaka¿enie COVID-19. W³aściciele s¹ zobligowani 
do przychodzenia pojedynczo (jedna osoba ze zwierzê-
ciem) i musz¹ posiadaæ odpowiednie środki ochrony 
osobistej.

Czynne jest tak¿e laboratorium diagnostyczne (fot. archi-
wum prywatne)
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- Obowi¹zuje zasada: jeden opiekun do jednego 
zwierzêcia, którzy oczekuj¹ ze zwierzêciem przed 
ambulatorium. Prosimy o p³atnośæ kart¹ - t³umacz¹ 
pracownicy klinik weterynaryjnych.

Telefony pod jakimi mo¿na umawiaæ wizyty (w go-
dzinach od 9 do 15 od poniedzia³ku do pi¹tku): Klinika 
Chorób Wewnêtrznych 713205371; Klinika Chirur-
gii 713205356, 604451674, 730333933; Klinika 
Rozrodu 713205308 i 663353421; Klinika Chorób 
Zakaźnych 713205333 oraz 607655822; Pracownia 
Rezonansu Magnetycznego 713201080.

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Medycyny Wetery-
naryjnej, w oparciu o miêdzynarodowe zalecenia orga-
nizacji WSAVA, FECAVA oraz BSAVA, opracowa³o 
wykaz objawów wymagaj¹cych interwencji pilnych, 
potencjalnie pilnych i takich, które mog¹ w obecnej 
sytuacji poczekaæ po konsultacji telefonicznej. Objawy 
pilne to np.: nowy napad padaczkowy, niewydolnośæ 
oddechowa; obfite krwawienia/krwotok; oczywiste po-
wa¿ne obra¿enia, np. oczywiste z³amanie, du¿a rana, 
wypadniêcie ga³ki ocznej, poparzenie; wymioty lub 
biegunka - wiêcej ni¿ trzy epizody w po³¹czeniu z apati¹ 
w ci¹gu ostatniej godziny, szczególnie kiedy to nie jest 
normalne dla tego zwierzêcia; wielokrotne wymioty; 
po³kniêcie trucizny; spo¿ycie materia³u, który mo¿e 
powodowaæ niedro¿nośæ przewodu pokarmowego; 
czêstomocz lub bezmocz; komplikacje porodowe; silna 
reakcja anafilaktyczna.

- Obowi¹zuje zasada: jeden opiekun do jednego 
zwierzêcia, którzy oczekuj¹ ze zwierzêciem przed 
ambulatorium. Prosimy o p³atnośæ kart¹ - t³umacz¹ 
pracownicy klinik weterynaryjnych.

Telefony pod jakimi mo¿na umawiaæ wizyty (w go-
dzinach od 9 do 15 od poniedzia³ku do pi¹tku): Klinika 
Chorób Wewnêtrznych 713205371; Klinika Chirur-
gii 713205356, 604451674, 730333933; Klinika 
Rozrodu 713205308 i 663353421; Klinika Chorób 
Zakaźnych 713205333 oraz 607655822; Pracownia 
Rezonansu Magnetycznego 713201080.

Zgodnie z wytycznymi przygotowane s¹ środki do dezyn-
fekcji (fot. archiwum prywatne)

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Medycyny Wetery-
naryjnej, w oparciu o miêdzynarodowe zalecenia orga-

nizacji WSAVA, FECAVA oraz BSAVA, opracowa³o 
wykaz objawów wymagaj¹cych interwencji pilnych, 
potencjalnie pilnych i takich, które mog¹ w obecnej 
sytuacji poczekaæ po konsultacji telefonicznej. Objawy 
pilne to np.: nowy napad padaczkowy, niewydolnośæ 
oddechowa; obfite krwawienia/krwotok; oczywiste po-
wa¿ne obra¿enia, np. oczywiste z³amanie, du¿a rana, 
wypadniêcie ga³ki ocznej, poparzenie; wymioty lub 
biegunka - wiêcej ni¿ trzy epizody w po³¹czeniu z apati¹ 
w ci¹gu ostatniej godziny, szczególnie kiedy to nie jest 
normalne dla tego zwierzêcia; wielokrotne wymioty; 
po³kniêcie trucizny; spo¿ycie materia³u, który mo¿e 
powodowaæ niedro¿nośæ przewodu pokarmowego; 
czêstomocz lub bezmocz; komplikacje porodowe; silna 
reakcja anafilaktyczna. kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

PROF. GAWE£ - UCZENI POWINNI 
POMAGAÆ ROZWI¥ZYWAÆ PROBLEMY
Prof. Andrzej Gawe³ z Katedry Epizootiologii 

z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t Egzotycznych o tym, ¿e 
gêsi nie s¹ g³upie, o sukcesach w pracy naukowca 
i pora¿kach oraz czy nominacja profesorska to nowy 
pocz¹tek.  22 maja 2020r

Specjalizuje siê Pan w chorobach ptaków, dok³ad-
niej drobiu. Zacznijmy od stereotypu: g³upia kura 
i kura domowa. Ile w tym prawdy, a ile oszczerstwa?

Zacznijmy od stereotypu kury domowej jako kobiety 
zajêtej wy³¹cznie obowi¹zkami domowymi, sprz¹ta-
niem i opiek¹ nad dzieæmi. To nacechowane wybitnie 
negatywnymi emocjami określenie. 

Dlaczego akurat kura domowa, a nie na przyk³ad 
kaczka czy gêś? Czêściej zreszt¹ mówi siê „g³upia gêś” 
ni¿ „g³upia kura”, mimo ¿e gêsi to jedne z m¹drzejszych 
gatunków ptaków. „Ona jest zwyk³¹ kur¹ domow¹” 
oznacza, ¿e jest to kobieta, której zdania nie warto 
braæ po uwagê, mo¿na j¹ lekcewa¿yæ. Nie zgadzam 
siê z takim myśleniem. 

Znam kobiety, które świadomie wybra³y tak¹ rolê 
i j¹ akceptuj¹, przynajmniej jako pewien etap w ¿yciu, 
potrzebny, aby wychowaæ dzieci, na przyk³ad do wie-
ku szkolnego. Potrafi¹ ³¹czyæ zajmowanie siê domem 
z ró¿nymi zainteresowaniami i aktywności¹ intelek-
tualn¹. 

Wracaj¹c do stereotypu zwi¹zanego z g³upot¹, któr¹ 
ma rzekomo symbolizowaæ kura, dodam, ¿e najnowsze 
badania dowodz¹, i¿ kury maj¹ rozwiniête zdolności 
kognitywne i komunikacyjne. Komunikacja kur, kurcza-
ków, kogutów jest skomplikowana, sk³ada siê z ponad 
24 rodzajów odg³osów. Rozumiej¹ one, co siê wokó³ 
nich dzieje, s¹ sprytne, ale i zdolne do empatii, wyra¿a-
j¹c wspó³czucie innym osobnikom podczas zagro¿enia. 
Dlatego g³upia kura, podobnie zreszt¹ jak g³upia gêś 
to ca³kowicie nieuzasadniony stereotyp.
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Prof. Andrzej Gawe³: - W nauce ka¿d¹ pora¿kê mo¿na 
przekuæ w sukces zgodnie z maksym¹ Edisona (fot. To-
masz Lewandowski)

Kiedy cz³owiek zacz¹³ udomawiaæ ptaki? Wyda-
wa³o siê, ¿e najpóźniej udomowione zosta³y indyki, 
przywiezione do Europy z Ameryki Pó³nocnej, ale 
kilkanaście lat temu do drobiu domowego zaliczo-
no… strusie.

Ptaki s¹ z cz³owiekiem od bardzo dawna. Pierwsze 
dowody na udomowienie ptaków pochodz¹ z Azji -  In-
dii i Chin. Mia³o to miejsce 6 tysiêcy lat p.n.e., a do 
Europy dotar³y one prawdopodobnie w X w p.n.e. 
Natomiast naukowcy odkryli na terenie Ameryki pozo-
sta³ości kości indyków jako ślady po rytualnych ofiarach 
sprzed 1500 lat. Udomowienie kur spowodowa³o du¿e 
zmiany w ich anatomii i fizjologii. Hodowla i planowany 
dobór zwierz¹t skutkuje pojawieniem siê nowych eks-
terierowo ras ptaków. Selekcja genetyczna sprawia, i¿ 
wspó³cześnie ptaki cechuj¹ siê wysok¹ produkcyjności¹ 
wyra¿aj¹c¹ siê ilości¹ znoszonych jaj (prawie ka¿dego 
dnia jedno jajo) oraz szybkim tempem przyrostu masy 
cia³a u drobiu rzeźnego. Dla przyk³adu, jednodniowy 
brojler kurzy w ci¹gu 6 tygodni tuczu zwiêksza masê 
cia³a z 30-40 g do 3 kg a indyk w ci¹gu 20 tygodni 
tuczu zwiêksza swoj¹ masê z 55g do 20kg. I wszystko 
to jest efektem wy³¹cznie kilkudziesiêcioletniej selekcji 
genetycznej i optymalizacji ¿ywienia.

Czego cz³owiek móg³by siê od ptaków nauczyæ?
Gdy podczas spaceru w parku ws³uchujê siê w co-

dzienny śpiew zakochanych ptaków, dochodzê do 
wniosku, ¿e z zachowañ godowych naszych skrzydla-
tych pupili moglibyśmy czerpaæ wiele inspiracji. Ile¿ 
w tym piêkna i finezji. Wiêkszośæ gatunków ptaków 
jest monogamiczna, co oznacza, ¿e samiec i samica 
³¹cz¹ siê w parê i zostaj¹ ze sob¹ przynajmniej na je-
den okres lêgowy. Czasami zwi¹zki monogamiczne s¹ 
jednak trwalsze ni¿ rok i ptaki pozostaj¹ ze sob¹ przez 
kilka sezonów lêgowych, a nawet przez ca³e ¿ycie. Tej 
wierności i wdziêku przy ³¹czeniu siê w pary, które te¿ 
zgodnie wspó³pracuj¹ przy budowaniu lub remontach 
gniazd, moglibyśmy siê od ptaków uczyæ.

Mamy pierwsz¹ po hiszpance pandemiê wywo³a-
n¹ koronawirusem, ale ju¿ kilkukrotnie w ostatnich 
latach wybucha³a panika zwi¹zana z ptasi¹ gryp¹. 

Kury rozumiej¹, co siê wokó³ nich dzieje, s¹ sprytne i po-
trafi¹ byæ empatyczne (fot. Shutterstock)

W jaki sposób ptasie choroby przechodz¹ na cz³o-
wieka? I czy s¹ to choroby groźne dla ludzi?

Grypa ptaków jest wirusow¹ chorob¹ drobiu o bar-
dzo powa¿nych skutkach ekonomicznych. Wywo³y-
wane przez ni¹ straty wynikaj¹ nie tylko z faktu, ¿e 
wirus mo¿e wywo³ywaæ zachorowania i bardzo wysok¹ 
śmiertelnośæ u ptactwa domowego. Grypa mo¿e wystê-
powaæ u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków 
dzikich ptaków, a niekiedy zaka¿eniu mo¿e ulec te¿ 
cz³owiek, ale s¹ to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce 
ograniczone do Azji i Afryki. 

W krajach azjatyckich, gdzie prewalencja wirusa, 
jak równie¿ śmiertelnośæ u ludzi, jest bardzo wysoka, 
problemem pozostaj¹ zwyczaje ¿ywieniowe oraz wyko-
rzystywanie do wspólnego u¿ytkowania pomieszczeñ 
przez ludzi i zwierzêta. 

Do zaka¿enia u ludzi najczêściej dochodzi w sytu-
acjach bezpośredniego kontaktu z drobiem domowym 
lub na fermach. Zaka¿enia od dzikich ptaków zazwyczaj 
maj¹ znaczenie marginalne, ale nale¿y zachowaæ środki 
bezpieczeñstwa. Wa¿ne w tym wzglêdzie jest przestrze-
ganie zasad bioasekuracji, zw³aszcza w przypadkach 
wielkotowarowych ferm drobiu. Ze wzglêdu na fakt, ¿e 
wirus wra¿liwy jest na wysok¹ temperaturê oraz dzia-
³anie detergentów, zalecane jest przestrzeganie zasad 
higieny. Nie bez znaczenia pozostaj¹ antropogeniczne 
źród³a transmisji wirusa.

Czyli?
Na przyk³ad nielegalny obrót ptactwem chorym lub 

podejrzanym o wystêpowanie wirusa. Brak lub niew³a-
ściwe zabezpieczenie zw³ok pad³ych ptaków, zarówno 
domowych jak i dzikich, mo¿e odgrywaæ istotn¹ rolê 
w rozprzestrzenianiu siê wirusa. 

Jeśli chodzi o choroby wywo³ywane przez koro-
nawirusy, s¹ one powszechne u zwierz¹t, u ssaków 
wywo³uj¹ g³ównie biegunki. Koronawirusy indyków 
równie¿ powoduj¹ problemy w obrêbie przewodu 
pokarmowego, natomiast koronawirusy kurze mog¹ 
wywo³aæ zapalenia dróg oddechowych, zapalenia ne-
rek, przewodu pokarmowego, problemy w obrêbie 
uk³adu rozrodczego oraz zmiany patologiczne w ob-
rêbie miêśni.
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Prof. Andrzej Gawe³ jest jednym z wychowanków prof. 
Micha³a Mazurkiewicza, którego specjaliści upamiêtniaj¹ 
m.in. konferencj¹ drobiarsk¹ (fot. Tomasz Lewandowski)

Brzmi strasznie.
Nie ma jednak powodów do obaw - ptasie koro-

nawirusy nie transmituj¹ siê na ludzi, zbyt mocno siê 
ró¿nimy. Oczywiście nie mo¿na mieæ jednak pewności, 
czy w przysz³ości nie pojawi¹ siê wirusy zdolne do 
przeskoczenia bariery „miêdzygromadowej”, bo bariery 
miêdzygatunkowe, jak widaæ, mog¹ byæ pokonywane. 
W przypadku ptaków, stada s¹ szczepione przeciw-
ko zaka¿eniom koronawirusowym, co zabezpiecza je 
przed zachorowaniem. 

Dla ludzi zagro¿eniem mog¹ byæ bakterie z rodzaju 
Salmonella. Aby temu zapobiegaæ, wprowadzone zo-
sta³y programy monitoringu stad drobiu i mogê pani¹ 
zapewniæ, ¿e polskie miêso i jaja s¹ jednymi z najbez-
pieczniejszych w Europie.

Jest Pan jednym z wychowanków profesora Mazur-
kiewicza. Czego nauczy³ siê Pan od swojego mento-
ra i co przekazuje dzisiaj m³odzie¿y, która studiuje 
weterynariê?

Bardzo ceni³em sobie mo¿liwośæ wspó³pracy z profe-
sorem Micha³em Mazurkiewiczem - mia³a ona ogromny 
wp³yw na mój rozwój naukowy. By³ cz³owiekiem nie-
zwyk³ym - zarówno ze wzglêdu na pasjê naukow¹, jak 
i osobowośæ - niewielu jest tak ¿yczliwych i wspania³ych 
ludzi. Integrowa³ ca³e środowisko akademickie, a tak¿e 
grono lekarzy weterynarii zajmuj¹cych siê drobiem. Do 
historii przesz³y i wspominane s¹ do dnia dzisiejszego 
organizowane przez profesora konferencje drobiarskie 
w Polanicy. By³ cenionym uczonym zarówno w kraju, 
jak i za granic¹ i nie by³o chyba osoby, która nie da-
rzy³aby go sympati¹ i szacunkiem. Podziwia³em pasjê 
naukow¹ i dociekliwośæ profesora oraz jego praco-
witośæ i ¿yczliwe podejście do ludzi, a zw³aszcza do 
podw³adnych i studentów. 

Próbujê go w tym naśladowaæ, dlatego w pracy ze 
studentami zwracam uwagê na aspekty praktyczne 
i nawet gdy przychodzi mi postawiæ komuś ocenê nie-
dostateczn¹, staram siê to robiæ z uśmiechem i mo-
tywowaæ do dalszej pracy. Tak jak to robi³ profesor 
Mazurkiewicz.

Fot. Shutterstock

Co w takim razie jest wa¿ne w pracy naukowca: 
pasja, rzetelnośæ, uczciwośæ, ciekawośæ? A mo¿e 
wszystko razem?

Wszystkie to, co pani wymieni³a, jest bardzo wa¿ne. 
Doda³bym jeszcze cierpliwośæ i pracowitośæ. Rzadko 
zdarzaj¹ siê bowiem spektakularne sukcesy od pierw-
szej próby. Oczywiście odrobina szczêścia równie¿ jest 
potrzebna, ale nic nie zast¹pi wytrwa³ości i pracy. No 
i konieczna jest tak¿e pewna odwaga intelektualna, 
bo czasem warto pójśæ nieprzetartymi do tej pory 
szlakami.

Co wiêc by³o dla Pana najwiêkszym naukowym 
sukcesem?

¯ycie naukowca jest bardzo ciekawe - codziennie 
pojawia siê du¿o wyzwañ i mo¿liwości, dlatego trud-
no mi wskazaæ jakiś jeden wyró¿niaj¹cy siê od innych 
naukowy sukces.„

Uważam, że uczeni powinni pomagać rozwiązy-
wać problemy ludzi. W tej dziedzinie jako duży sukces 
podałbym opracowanie koncepcji profilaktyki biernej 
wirusowej choroby gęsiąt znanej pod nazwą „choroba 
Derzsyego”.

Koncepcja polega na wykorzystaniu surowicy gêsi 
ozdrowieñców w zapobieganiu tej chorobie. By³a to 
odpowiedź na problem hodowców gêsi - choroba po-
jawi³a siê nagle i sia³a spustoszenie w stadach. Dziêki 
szybkiej reakcji uda³o siê uratowaæ ¿ycie wielu ptakom.

Ilu?
Milionom. Bardzo sobie ceniê wspó³pracê z zespo-

³em prof. Marcina Sieñczyka z Politechniki Wroc³aw-
skiej - pracujemy nad stworzeniem szybkich testów do 
diagnostyki chorób zakaźnych i nowotworowych u lu-
dzi. Wspó³praca z gospodark¹ zaowocowa³a równie¿ 
pozyskaniem i kierowaniem zespo³ami badawczymi 
w programach europejskich PROW. Pozwalaj¹ one 
na ³¹czenie mojej wiedzy i pasji naukowca z praktyk¹. 
Osobista satysfakcjê da³o mi równie¿ zdiagnozowanie 
i opisanie wystêpowania choroby Mareka u indyków 
oraz pierwszego przypadku syndromu krwotocznego 
zapalenia jelit i nerek u gêsi.
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A Pana najwiêksza naukowa pora¿ka?
Trudno w pracy naukowca mówiæ o pora¿ce. Ponoæ 

Tomasz Edison na pytanie o pora¿ki odpowiedzia³, 
¿e w drodze do skonstruowania ¿arówki nie mia³ po-
ra¿ek - odkry³ bowiem 1000 sposobów, jak ¿arówki 
skonstruowaæ siê nie da. Nawet jeśli ta wypowiedź 
zosta³a podkoloryzowana - i tak bardzo mi siê podoba. 
W pracy naukowca jest poczucie, ¿e zawsze mo¿na 
osi¹gn¹æ wiêcej…

W takim razie, czy profesura to pocz¹tek nowego 
w karierze naukowca?

Uzyskanie tytu³u profesora zwyczajnego jest dla ka¿-
dego uczonego ukoronowaniem wieloletnich badañ. 
Na pewno to spora satysfakcja - ale mam nadziejê, 
¿e mnie specjalnie nie zmieni i nie sprawi, ¿e spocznê 
na laurach.

rozmawia³a Katarzyna Kaczorowska

Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

PROF. NI¯AÑSKI 
NA CZELE KOMITETU PAN

Profesor Wojciech Ni¿añski zosta³ przewodni-
cz¹cym Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii 
Rozrodu Polskiej Akademii Nauk na najbli¿sz¹, czte-
roletni¹ kadencjê. Wybór by³ jednog³ośny.

1 czerwca 2020r.

Komitet Nauk Weterynaryjnych Polskiej Akademii 
Nauk kilka lat temu zosta³ po³¹czony z Komitetem 
Biologii Rozrodu. Ten ruch by³ odzewem na zmiany 
w systemie szkolnictwa wy¿szego, zwi¹zane z multidy-
scyplinarności¹ badañ i wiêksz¹ skuteczności¹ zespo-
³ów reprezentuj¹cych ró¿ne ośrodki naukowe. W no-
wym Komitecie znaleźli siê wiêc przedstawiciele nauk 
klinicznych i przedklinicznych z zakresu weterynarii, 
genetyki, biologii i zootechniki oraz medycyny cz³owie-
ka, co w ocenie jego cz³onków zbudowa³o wyj¹tkow¹ 
platformê wymiany myśli i wspó³pracy.

- To ogromny dowód zaufania ca³ego środowiska, 
ale te¿ i uznania dla badañ prowadzonych w naszym 
ośrodku. Wyboru wszystkich trzydziestu cz³onków 
Komitetu dokonuje siê w g³osowaniu samodzielnych 
pracowników nauki a oni wybieraj¹ z kolei prezydium 
i przewodnicz¹cego - mówi o swojej nowej funkcji prof. 
Wojciech Ni¿añski i dodaje, ¿e jego specjalizacja zwi¹-
zana z rozrodem i in vitro ³¹czy nauki weterynaryjne 
z biologi¹ rozrodu.

- Moim poprzednikiem by³ prof. Tomasz Janowski, 
kierownik Katedry Rozrodu Uniwersytetu Warmiñ-
sko-Mazurskiego w Olsztynie i doktor honoris causa 
naszej uczelni. To lekarz medycyny weterynaryjnej, 
endokrynolog i specjalista z zakresu biologii rozrodu, 

wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e postawiono na kontynuacjê 
strategii ³¹czenia - podkreśla prof. Ni¿añski, który do 
uczestnictwa w nowym prezydium Komitetu zapro-
ponowa³ swojego poprzednika, by - jak mówi - nie 
wywa¿aæ otwartych drzwi i korzystaæ ze zdobytego 
doświadczenia.

Prof. Wojciech Ni¿añski
Nowy przewodnicz¹cy Komitetu przedstawi³ swo-

je plany. To nie tylko rozwijanie dotychczasowych 
zadañ takich jak analiza aktualnego stanu i rozwój 
nauk weterynaryjnych i biologii rozrodu, wyznaczanie 
priorytetowych kierunków badañ, inicjowanie badañ 
interdyscyplinarnych w obrêbie nauk weterynaryjnych 
oraz we wspó³pracy z dziedzinami nauk pokrewnych, 
czy upowszechnianie osi¹gniêæ i wiedzy dotycz¹cej 
problemów ochrony zdrowia.

- Bardzo wa¿ny jest aktywny udzia³ Komitetu PAN 
w konferencjach i naszym zadaniem jest patronowanie 
tym najwa¿niejszym, na najwy¿szym poziomie. Myślê 
ponadto, ¿e przyszed³ ju¿ czas, aby zaproponowaæ 
gronu autorytetów świata nauki opracowanie pod 
parasolem Komitetu PAN wieloautorskich, nowych 
i syntetycznych opracowañ ksi¹¿kowych dotycz¹cych 
ró¿nych specjalności weterynarii, parazytologii i biolo-
gii rozrodu. Przed laty Komitet Biologii Rozrodu zaini-
cjowa³ powstanie dwóch podstawowych podrêczników 
dotycz¹cych rozrodu oraz andrologii. Wed³ug mnie 
jest dobra chwila na stworzenie nowych, podobnych 
opracowañ, w tym tak¿e i w pozosta³ych obszarach 
weterynarii - mówi prof. Ni¿añski.

Nowy przewodnicz¹cy chce te¿, by naukowcy na 
zebraniach przedstawiali zespo³y, w których i z któ-
rymi pracuj¹, tak, by wspólnie szukaæ inspiracji do 
pisania projektów realizowanych przez kilka ośrodków 
badawczych. To kierunek, który wyznaczy³a reforma 
szkolnictwa wy¿szego, bardzo dobrze oceniany przez 
środowisko naukowe. Kolejnym krokiem jest wspie-
ranie czasopism i dyskusja o przyjêtej niedawno liście 
tych najlepiej punktowanych.

- Pracowa³em przy jej powstawaniu i zdajê sobie 
sprawê, ¿e nale¿y j¹ zmodyfikowaæ, aby dodaæ pewne 
pozycje i poprawiæ b³êdn¹ punktacjê wielu czasopism, 
wynikaj¹c¹ z systemowego uśredniania punktów po-
miêdzy ró¿nymi dyscyplinami. Nie tylko ja uwa¿am, 
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¿e przyszed³ czas na zweryfikowanie listy i o tym te¿ 
chcemy rozmawiaæ, licz¹c na wys³uchanie g³osu Ko-
mitetu PAN . Ale chcê równie¿ zbudowaæ platformê 
wspierania i promowania najlepszych naukowców 
m³odego pokolenia. Bêdziemy ich zapraszaæ na po-
siedzenia Komitetu, by prezentowali wyniki swoich 
badañ, bo to jest najlepszy sposób na poznanie tych, 
którzy przejm¹ od nas pa³eczkê w nauce w przysz³ości 
- podkreśla kierownik Katedry Rozrodu na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wroc³awiu.

W najbli¿szych miesi¹cach realizowany bêdzie rów-
nie¿ inny plan dotycz¹cy przekszta³cenia Komitetu 
PAN w tzw. Komitet Narodowy PAN. W tym zakre-
sie przygotowywane s¹ umowy z miêdzynarodowymi 
towarzystwami naukowymi, bo dowody na szerok¹ 
wspó³pracê miêdzynarodow¹ środowiska s¹ niezbêd-
nym warunkiem takiego przekszta³cenia. W obszarze 
nauk weterynaryjnych i biologii rozrodu miêdzynarodo-
wa wspó³praca niemal wszystkich ośrodków krajowych 
jest bardzo aktywna i przekszta³cenie Komitetu bêdzie 
czymś naturalnym.

W nowym sk³adzie prezydium Komitetu Nauk We-
terynaryjnych i Biologii Rozrodu znalaz³a siê te¿ prof. 
Anna Che³moñska-Soyta, prorektor UPWr ds. innowa-
cji i wspó³pracy z gospodark¹, a cz³onkami Komitetu 
zostali równie¿ prof. Alina Wieliczko oraz prof. Jan 
Twardoñ. 

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

Akty i porady

prawne

INFORMACJA O „OZUSOWANIU” 
UMÓW ZLECEÑ ZAWIERANYCH Z PLW

Informacja dotycz¹ca „ozusowania” umów zleceñ 
zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii 
w celu realizacji zadañ z wyznaczenia w zwi¹zku 
z przewidzianym w ramach tzw. „tarczy antykryzyso-
wej” zwolnieniem z obowi¹zku op³acenia nale¿ności 
z tytu³u sk³adek za marzec - maj 2020 r.”

* * *
Informacja dotycz¹ca „ozusowania” umów zleceñ 
zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii 
w celu realizacji zadañ z wyznaczenia w zwi¹zku 
z przewidzianym w ramach tzw. „tarczy antykry-
zysowej” zwolnieniem z obowi¹zku op³acenia na-

le¿ności z tytu³u sk³adek za marzec - maj 2020r.”
Maj¹c na uwadze liczne zapytania kierowane do 

izb lekarsko-weterynaryjnych dotycz¹ce wp³ywu prze-
widzianego w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” 
zwolnienia z obowi¹zku op³acenia nale¿ności z tytu-
³u sk³adek za marzec - maj 2020r. na „ozusowanie” 
umów zlecenia zawieranych z powiatowymi lekarzami 
weterynarii w celu realizacji zadañ z wyznaczenia, Kra-
jowa Izba Lek.-Wet. pragnie wskazaæ co nastêpuje:

1. Samorz¹d lekarzy weterynarii od dawna wska-
zywa³ na nieprawid³owośæ polegaj¹c¹ na uzale¿nianiu 
podjêcia decyzji o wyznaczeniu danego lekarza wetery-
narii do wykonywania określonych zadañ Inspekcji od 
posiadania przez tego lekarza weterynarii innego tytu³u 
ubezpieczenia. Jedynym kryterium winien byæ tutaj 
poziom kwalifikacji zawodowych. Tego typu praktyki, 
wynikaj¹ce z ci¹g³ego szukania oszczêdności koniecz-
nego ze wzglêdu na stan permanentnego niedofinan-
sowywania Inspekcji, nie tylko budz¹ w¹tpliwości pod 
wzglêdem prawnym, ale prowadz¹ w wielu wypadkach 
do konieczności uzyskiwania dodatkowych tytu³ów 
ubezpieczeñ (czêsto na granicy fikcyjności) przez leka-
rzy weterynarii chc¹cych uzyskaæ wyznaczenie.

2. Brak jest podstaw do ¿¹dania przez organy In-
spekcji od lekarzy weterynarii posiadaj¹cych umowy 
zlecenia zawarte w zwi¹zku z wyznaczeniem dodatko-
wych oświadczeñ lub dokumentów z powodu wejścia 
w ¿ycie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej” w tym 
przewidzianej w niej mo¿liwości uzyskania zwolnienia 
z obowi¹zku op³acenia nale¿ności z tytu³u sk³adek za 
marzec - maj 2020 r.

3. Nale¿y przypomnieæ i podkreśliæ, a byæ mo¿e 
niektóre podmioty uświadomiæ, i¿ zgodnie z art. 31zr 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciw-
dzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) „Informacja 
o sk³adkach na ubezpieczenie emerytalne osób pro-
wadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnośæ i osób z nimi 
wspó³pracuj¹cych oraz duchownych, zwolnionych 
z obowi¹zku ich op³acania, ewidencjonowana jest 
na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 
40 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie 
ubezpieczeñ spo³ecznych, jako sk³adka wp³acona.” 
Dodatkowo art. 31zs ust. 1 przywo³anej wy¿ej ustawy 
wskazuje, i¿ „W przypadku osób prowadz¹cych po-
zarolnicz¹ dzia³alnośæ i osób z nimi wspó³pracuj¹cych 
oraz duchownych, je¿eli przepisy uzale¿niaj¹ prawo 
lub wysokośæ świadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych 
od op³acenia sk³adek, sk³adki na ubezpieczenia 
spo³eczne, o których mowa w art. 31zo, zwolnione 
z obowi¹zku ich op³acania traktuje siê jak sk³adki 
op³acone.” 

Co za tym idzie sk³adki za okres marzec - maj 
2020r., pomimo zwolnienia z obowi¹zku ich uisz-
czania nale¿y traktowaæ jako op³acone a tytu³ pod-
legania ubezpieczeniom, czyli prowadzenie pozarol-
niczej dzia³alności, pozostaje bez zmian.

KIL-Wet.
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INFORMACJA DOTYCZ¥CA TARCZY 
ANTYKRYZYSOWEJ

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce pomocy do-
stêpnej w ramach pakietu ustaw tzw. „tarczy anty-
kryzysowej” znajduj¹ siê pod nastêpuj¹cymi adresami 
internetowymi:
 A) https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
 B) https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-anty-

kryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-
-Przedsiebiorcow.pdf

 C) https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publi-
sher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wspar-
cie-z-zus/2551371

 D) https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przed-
siebiorcow/tarcza

 Poni¿ej prezentujemy wybrane elementy pomocy 
w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” które mog¹ 
okazaæ siê szczególnie pomocne.

1. Zwolnienie ma³ych firm, zg³aszaj¹cych do 9 osób 
do ubezpieczeñ spo³ecznych, ze sk³adek za ma-
rzec, kwiecieñ i maj 2020r.

2. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonuj¹ 
umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyj-
ne, o dzie³o).

3.  Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.
4. Ulga w op³acaniu sk³adek bez op³aty prolongacyj-

nej - odroczenie terminu p³atności lub roz³o¿enie 
na raty nale¿ności z tytu³u sk³adek.

Szczegó³y oraz informacje dotycz¹ce sposobu ubie-
gania siê o powy¿sz¹ pomoc (pkt. 1-4) dostêpne s¹ na 
stronie internetowej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych 
pod linkiem https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/
publisher/aktualnosc/1/tarcza-ntykryzysowa-
-wsparcie-z-zus/2551371

5. Mo¿liwośæ ubiegania siê o dofinansowanie wy-
nagrodzeñ pracowników, osób zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹ lub 
umowy zlecenia albo innej umowy o świad-
czenie us³ug

- Starosta mo¿e, na podstawie zawartej umowy, 
przyznaæ przedsiêbiorcy (mikroprzedsiêbiorcom, ma-
³ym oraz średnim przedsiêbiorcom) dofinansowanie 
czêści kosztów wynagrodzeñ pracowników (dotyczy 
to równie¿ osób zatrudnionych na podstawie umo-
wy o pracê nak³adcz¹ lub umowy zlecenia albo innej 
umowy o świadczenie us³ug, do której stosuje siê prze-
pisy dotycz¹ce zlecenia, albo które wykonuj¹ pracê 
zarobkow¹ na podstawie innej ni¿ stosunek pracy 
na rzecz pracodawcy bêd¹cego rolnicz¹ spó³dzielni¹ 
produkcyjn¹ lub inn¹ spó³dzielni¹ zajmuj¹c¹ siê pro-
dukcj¹ roln¹, je¿eli z tego tytu³u podlega obowi¹zkowi 
ubezpieczeñ: emerytalnemu i rentowemu, z wyj¹tkiem 
pomocy domowej zatrudnionej przez osobê fizyczn¹) 
oraz nale¿nych od tych wynagrodzeñ sk³adek na ubez-
pieczenia spo³eczne w przypadku spadku obrotów go-
spodarczych w nastêpstwie wyst¹pienia COVID-19, 
dofinansowanie przyznaje siê na okres nie d³u¿szy ni¿ 
3 miesi¹ce (okres ten mo¿e zostaæ przed³u¿ony moc¹ 
rozporz¹dzenia Rady Ministrów).

- Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie siê 
zmniejszenie sprzeda¿y towarów lub us³ug w ujêciu 
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosu-
nek ³¹cznych obrotów w ci¹gu dowolnie wskazanych 
2 kolejnych miesiêcy kalendarzowych, przypadaj¹-
cych w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia 
poprzedzaj¹cego dzieñ z³o¿enia wniosku o przyznanie 
dofinansowania, w porównaniu do ³¹cznych obrotów 
z analogicznych 2 kolejnych miesiêcy kalendarzowych 
roku poprzedniego; za miesi¹c uwa¿a siê tak¿e 30 
kolejno po sobie nastêpuj¹cych dni kalendarzowych, 
w przypadku gdy dwumiesiêczny okres porównawczy 
rozpoczyna siê w trakcie miesi¹ca kalendarzowego, to 
jest w dniu innym ni¿ pierwszy dzieñ danego miesi¹ca 
kalendarzowego.

- Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przy-
padku spadku obrotów o:
a) co najmniej 30% - mo¿e byæ przyznane w wyso-

kości nieprzekraczaj¹cej kwoty stanowi¹cej sumê 
50% wynagrodzeñ poszczególnych pracowników 
objêtych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 
sk³adkami na ubezpieczenia spo³eczne nale¿nymi 
od tych wynagrodzeñ, jednak nie wiêcej ni¿ 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracê w rozu-
mieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracê, zwanego dalej 
„minimalnym wynagrodzeniem”, powiêkszonego 
o sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne od pracodawcy 
w odniesieniu do ka¿dego pracownika;

b) co najmniej 50% - mo¿e byæ przyznane w wyso-
kości nieprzekraczaj¹cej kwoty stanowi¹cej sumê 
70% wynagrodzeñ poszczególnych pracowników 
objêtych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 
sk³adkami na ubezpieczenia spo³eczne nale¿nymi 
od tych wynagrodzeñ, jednak nie wiêcej ni¿ 70% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiêkszonego 
o sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne od pracodaw-
cy, w odniesieniu do ka¿dego pracownika;

c) co najmniej 80% - mo¿e byæ przyznane w wyso-
kości nieprzekraczaj¹cej kwoty stanowi¹cej sumê 
90% wynagrodzeñ poszczególnych pracowników 
objêtych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 
sk³adkami na ubezpieczenia spo³eczne nale¿nymi 
od tych wynagrodzeñ, jednak nie wiêcej ni¿ 90% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiêkszonego 
o sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne od pracodaw-
cy, w odniesieniu do ka¿dego pracownika.
- Dofinansowanie jest wyp³acane w okresach mie-

siêcznych, po z³o¿eniu przez przedsiêbiorcê oświad-
czenia o zatrudnianiu w danym miesi¹cu pracowników 
objêtych umow¹, o której mowa na wstêpie, oraz kosz-
tach wynagrodzeñ ka¿dego z tych pracowników i na-
le¿nych od tych wynagrodzeñ sk³adek na ubezpieczenia 
spo³eczne, wed³ug stanu na ostatni dzieñ miesi¹ca, za 
który dofinansowanie jest wyp³acane. Przedsiêbiorca 
jest obowi¹zany do utrzymania w zatrudnieniu pra-
cowników objêtych umow¹ ze starost¹, przez okres 
dofinansowania oraz, po zakoñczeniu dofinansowa-
nia, przez okres równy temu okresowi. W przypadku 
niedotrzymania tego warunku, przedsiêbiorca zwraca 
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dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okre-
su nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w ter-
minie 30 dni od dnia dorêczenia wezwania starosty.

- Wniosek o dofinansowanie sk³ada siê do powiato-
wego urzêdu pracy w³aściwego ze wzglêdu na swoj¹ 
siedzibê lub miejsce wykonywania pracy przez pra-
cowników w terminie 14 dni od dnia og³oszenia na-
boru. Wniosek ma zawieraæ oświadczenia, sk³adane 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za sk³adanie 
fa³szywych oświadczeñ, o:
a) wyst¹pieniu u przedsiêbiorcy spadku obrotów gospo-

darczych w wysokości o której mowa wy¿ej w zwi¹z-
ku z wyst¹pieniem COVID-19;

b) braku przes³anek do og³oszenia upad³ości przedsiê-
biorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 
3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upad³o-
ściowe; 

c) niezaleganiu w regulowaniu zobowi¹zañ podatko-
wych, sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeñ Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fun-
dusz Solidarnościowy do koñca trzeciego kwarta³u 
2019r.;

d) posiadaniu statusu mikroprzedsiêbiorcy, ma³ego albo 
średniego przedsiêbiorcy;

e) zatrudnianiu pracowników objêtych wnioskiem;
f) wysokości wynagrodzenia ka¿dego z pracowników 

objêtych wnioskiem i nale¿nych od tego wynagro-
dzenia sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne;

g) numerze rachunku bankowego albo numerze ra-
chunku prowadzonego w spó³dzielczej kasie oszczêd-
nościowo-kredytowej w³aściwego dla prowadzonej 
dzia³alności gospodarczej.
- Przedsiêbiorca nie mo¿e otrzymaæ dofinanso-

wania w czêści, w której te same koszty zosta³y 
albo zostan¹ sfinansowane z innych środków pu-
blicznych.

 6. Mo¿liwośæ ubiegania siê o dofinansowanie 
kosztów prowadzenia dzia³alności przez sa-
mozatrudnionych

- Zasady s¹ analogiczne do tych opisanych w pkt 
5, przy czym tym razem pomoc jest skierowana do 
przedsiêbiorców bêd¹cych osobami fizycznymi pro-
wadz¹cymi dzia³alnośæ gospodarcz¹ (niezatrudniaj¹c¹ 
pracowników). Si³¹ rzeczy ró¿ni siê kwota pomocy, 
w tym wypadku wygl¹da ona nastêpuj¹co:
a) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% 

- mo¿e byæ przyznane w wysokości 50% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia miesiêcznie,

b) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% 
- mo¿e byæ przyznane w wysokości 70% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia miesiêcznie,

c) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% 
- mo¿e byæ przyznane w wysokości 90% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia miesiêcznie.
- Wyp³acane w oparciu o umowê zawart¹ ze starost¹, 

przez okres nie wiêcej ni¿ trzech miesiêcy (okres ten 
mo¿e zostaæ przed³u¿ony moc¹ rozporz¹dzenia Rady 
Ministrów). Dofinansowanie, jest wyp³acane w okre-
sach miesiêcznych, po z³o¿eniu przez przedsiêbiorcê 

oświadczenia o prowadzeniu dzia³alności w danym mie-
si¹cu, za który dofinansowanie jest wyp³acane. Przed-
siêbiorca jest obowi¹zany do prowadzenia dzia³alności 
gospodarczej przez okres, na który przyznane zosta³o 
dofinansowanie, oraz, po zakoñczeniu dofinansowa-
nia, przez okres równy temu okresowi. W przypadku 
nieprowadzenia dzia³alności gospodarczej przez okres, 
o którym mowa powy¿ej, przedsiêbiorca jest obowi¹-
zany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez 
odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia 
dzia³alności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia 
dorêczenia wezwania starosty.

- Wniosek o dofinansowanie sk³ada siê do powiato-
wego urzêdu pracy w³aściwego ze wzglêdu na swoj¹ 
siedzibê lub miejsce wykonywania pracy przez pra-
cowników w terminie 14 dni od dnia og³oszenia na-
boru. Wniosek ma zawieraæ oświadczenia, sk³adane 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za sk³adanie 
fa³szywych oświadczeñ, o:
a) wyst¹pieniu u przedsiêbiorcy spadku obrotów gospo-

darczych w wysokości o której mowa wy¿ej w zwi¹z-
ku z wyst¹pieniem COVID-19;

b) braku przes³anek do og³oszenia upad³ości przedsiê-
biorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 
3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upad³o-
ściowe;

c) niezaleganiu w regulowaniu zobowi¹zañ podatko-
wych, sk³adek na ubezp. spo³eczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeñ 
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidar-
nościowy do koñca trzeciego kwarta³u 2019r.;

d) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadze-
nia dzia³alności gospodarczej;

e) numerze rachunku bankowego albo numerze ra-
chunku prowadzonego w spó³dzielczej kasie oszczêd-
nościowo-kredytowej w³aściwego dla prowadzonej 
dzia³alności gospodarczej.
- Przedsiêbiorca nie mo¿e otrzymaæ dofinansowania 

w czêści, w której te same koszty prowadzenia dzia³al-
ności gospodarczej zosta³y albo zostan¹ sfinansowane 
z innych środków publicznych.

7. Mo¿liwośæ ubiegania siê przez mikroprzed-
siêbiorców o po¿yczkê ze środków Funduszu 
Pracy na pokrycie bie¿¹cych kosztów prowa-
dzenia dzia³alności gospodarczej.

- Jednorazowa po¿yczka ze środków Funduszu Pracy 
na pokrycie bie¿¹cych kosztów prowadzenia dzia³al-
ności gospodarczej mikroprzedsiêbiorcy. Udzielana 
na podstawie umowy zawartej ze starost¹ w oparciu 
o wniosek sk³adany do powiatowego urzêdu pracy, 
w³aściwego ze wzglêdu na miejsce prowadzenia dzia-
³alności gospodarczej, po og³oszeniu naboru przez 
dyrektora tego urzêdu.

- Po¿yczka mo¿e byæ udzielona do wysokości 
5000z³, oprocentowanie po¿yczki jest sta³e i wynosi 
w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowa-
nych przez Narodowy Bank Polski.

- Okres sp³aty po¿yczki nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 12 
miesiêcy, z karencj¹ w sp³acie kapita³u wraz z odsetka-
mi przez okres 3 miesiêcy od dnia udzielenia po¿yczki 
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(okres sp³aty mo¿e zostaæ przed³u¿ony moc¹ rozporz¹-
dzenia Rady Ministrów).

- Po¿yczka wraz z odsetkami na wniosek mikro-
przedsiêbiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, 
¿e mikroprzedsiêbiorca ten przez okres 3 miesiêcy 
od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia 
w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy w stosunku 
do stanu zatrudnienia na dzieñ 29 lutego 2020r. We 
wniosku o umorzenie mikroprzedsiêbiorca oświadcza 
o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia (oświadczenie 
pod rygorem odpowiedzialności karanej za sk³adanie 
fa³szywych oświadczeñ).

 8. Mo¿liwośæ ubiegania siê przez przedsiêbiorcê 
o wsparcie na ochronê miejsc pracy ze środ-
ków Funduszu Gwarantowanych Świadczeñ 
Pracowniczych

- Uprawniony jest ka¿dy przedsiêbiorca u którego:
1) wyst¹pi³ spadek obrotów gospodarczych w nastêp-

stwie wyst¹pienia COVID-19 o:
a) nie mniej ni¿ o 15%, obliczony jako stosunek 

³¹cznych obrotów w ci¹gu dowolnie wskazanych 
2 kolejnych miesiêcy kalendarzowych, przypa-
daj¹cych w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. 
do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ z³o¿enia wnio-
sku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do 
³¹cznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych 
miesiêcy kalendarzowych roku poprzedniego; 
za miesi¹c uwa¿a siê tak¿e 30 kolejno po sobie 
nastêpuj¹cych dni kalendarzowych, w przypadku 
gdy dwumiesiêczny okres porównawczy rozpo-
czyna siê w trakcie miesi¹ca kalendarzowego, 
to jest w dniu innym ni¿ pierwszy dzieñ danego 
miesi¹ca kalendarzowego, lub 

b) nie mniej ni¿ o 25% obliczony jako stosunek 
obrotów z dowolnie wskazanego miesi¹ca kalen-
darzowego, przypadaj¹cego po dniu 1 stycznia 
2020r. do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ z³o¿enia 
wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu 
do obrotów z miesi¹ca poprzedniego; za miesi¹c 
uwa¿a siê tak¿e 30 kolejno po sobie nastêpuj¹-
cych dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres 
porównawczy rozpoczyna siê w trakcie miesi¹ca 
kalendarzowego, to jest w dniu innym ni¿ pierw-
szy dzieñ danego miesi¹ca kalendarzowego.

2) nie ma zaleg³ości w regulowaniu zobowi¹zañ po-
datkowych, sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, 
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeñ 
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidar-
nościowy do koñca trzeciego kwarta³u 2019r., - nie 
dotyczy to sytuacji , gdy przedsiêbiorca zawar³ umo-
wê z ZUS lub otrzyma³ decyzjê urzêdu skarbowego 
w sprawie sp³aty zad³u¿enia i terminowo op³aca raty 
lub korzysta z odroczenia terminu p³atności.

3) nie wystêpuj¹ przes³anki do og³oszenia upad³ości 
przedsiêbiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 
13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo 
upad³ościowe;

4) zawarto porozumienie dotycz¹ce obni¿enia wymiaru 
czasu pracy pracowników lub objêcia pracowników 
przestojem ekonomicznym.

- Wniosek sk³ada siê do wojewódzkiego urzêdu pracy, 
pomoc przys³uguje przez trzy miesi¹ce od dnia z³o¿enia 
wniosku (okres ten mo¿e zostaæ przed³u¿ony moc¹ 
rozporz¹dzenia Rady Ministrów).

- Pomoc mo¿na otrzymaæ wy³¹cznie w przypadku, 
jeśli nie uzyskano pomocy w odniesieniu do tych sa-
mych pracowników w zakresie takich samych tytu³ów 
wyp³at na rzecz ochrony miejsc pracy. Dofinansowanie 
nie przys³uguje równie¿ do wynagrodzeñ pracowników, 
których wynagrodzenie uzyskane w miesi¹cu poprze-
dzaj¹cym miesi¹c, w którym zosta³ z³o¿ony wniosek 
by³o wy¿sze ni¿ 300% przeciêtnego miesiêcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwarta³u og³aszanego 
przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, 
obowi¹zuj¹cego na dzieñ z³o¿enia wniosku.

- Mo¿liwa do uzyskania pomoc to dofinansowanie 
do wynagrodzenia pracownika objêtego przestojem 
ekonomicznym - w wysokości 50% minimalnego wy-
nagrodzenia (maksymalna kwota dofinansowania to 
1533,09z³ brutto) lub przy obni¿onym wymiarze czasu 
pracy o 20%, nie wiêcej ni¿ do 0,5 etatu - dofinan-
sowanie do wysokości po³owy wynagrodzenia, ale nie 
wiêcej ni¿ 40% przeciêtnego wynagrodzenia za prace 
(maksymalna kwota dofinansowania to 2 452,27 z³ 
brutto), w okresie wprowadzonego przez pracodawcê 
przestoju ekonomicznego lub obni¿onego wymiaru 
czasu pracy w przypadku wyst¹pienia spadku obro-
tów gospodarczych w nastêpstwie COVID-19. Kwoty 
dofinansowañ uwzglêdniaj¹ sk³adki na ubezpieczenie 
spo³eczne nale¿ne od pracodawcy od przyznanego 
świadczenia (przy za³o¿eniu sk³adki na ubezpieczenie 
wypadkowe w wysokości 1,67%).

Szczegó³y oraz informacje dotycz¹ce sposobu 
ubiegania siê o powy¿sz¹ pomoc (pkt. 5-8), w tym 
wzory i formularze umów oraz wniosków o których 
mowa w pkt. 5-8 dostêpne s¹ na stronie interne-
towej Publicznych S³u¿b Zatrudnienia pod linkiem 
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przed-
siebiorcow/tarcza

9. Wybrane kwestie podatkowe:
- Mo¿liwośæ wstecznego rozliczania straty z 2020 

roku. Podatnicy którzy ponieśli w 2020r. straty wy-
nikaj¹ce z epidemii COVID-19 mog¹ je odliczyæ (nie 
wiêcej jednak ni¿ kwotê 5000000z³) od dochodu uzy-
skanego w 2019r. Dotyczy to jednak¿e jedynie tych 
podatników, których przychody uzyskane w 2020r. 
by³y ni¿sze od tych uzyskanych w 2019r. o co naj-
mniej 50%.

- Przesuniêto termin p³atności pobranych za-
liczek na podatek dochodowy od wyp³aconych 
w marcu i kwietniu 2020r. wynagrodzeñ do 1 
czerwca 2020r.

- Mo¿liwośæ odst¹pienia przez „ma³ych podatni-
ków” od op³acania zaliczek w formie uproszczonej 
op³acanych za miesi¹ce marzec-grudzieñ 2020r., 
je¿eli ponosz¹ negatywne konsekwencje ekono-
miczne w zwi¹zku z COVID-19.

- Przewidziano mo¿liwośæ wprowadzenia przez 
rady gmin zwolnienia z podatku od nieruchomo-
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ści określonym przez radê gminy grupom przed-
siêbiorców, których sytuacja uleg³a pogorszeniu 
w zwi¹zku z wyst¹pieniem epidemii COVID-19. 
Istnieje równie¿ mo¿liwośæ przed³u¿enia przez rady 
gmin terminów p³atności rat podatku od nieruchomości 
w odniesieniu do przedsiêbiorców o których mowa 
wy¿ej, p³atnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020r., 
jednak¿e nie d³u¿ej ni¿ do 30 września tego roku.

- Mo¿liwośæ dokonania odliczenia darowizn 
(pieniê¿nych lub rzeczowych) przekazanych na prze-
ciwdzia³anie COVID-19 przekazanych podmiotom 
wykonuj¹cym dzia³alnośæ lecznicz¹, a tak¿e Agencji 
Rezerw Materia³owych oraz Centralnej Bazie Rezerw 
Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Wysokośæ odliczenia 
uzale¿niona jest od terminu jej przekazania:

a) do dnia 30 kwietnia 2020r. - odliczyæ mo¿na 
200% wartości darowizny;

b) w maju 2020r. - odliczyæ mo¿na 150% wartości 
darowizny;

c) od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 30 września 

2020r. - odliczyæ mo¿na 100% wartości darowi-
zny.

10. Dodatkowy zasi³ek opiekuñczy. Istnieje 
mo¿liwośæ z³o¿enia u swojego pracodawcy 
oświadczenia o sprawowaniu opieki. Dodat-
kowy zasi³ek opiekuñczy mo¿esz pobieraæ 
w przypadku opiekowania siê:

a) osob¹ legitymuj¹c¹ siê orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepe³nosprawności do ukoñczenia 18 lat 
albo orzeczeniem o niepe³nosprawności, w przy-
padku zamkniêcia placówki,

b) chorym doros³ym niepe³nosprawnym cz³onkiem 
rodziny, w przypadku zawieszenia dzia³alności pla-
cówek dziennego pobytu,

c) dzieckiem do ukoñczenia 8 roku ¿ycia.
Szczegó³owe informacje, w tym wzór oświad-

czenia dostêpne s¹ na stronie internetowej Zak³a-
du Ubezpieczeñ Spo³ecznych pod linkiem https://
www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktu-
alnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekun-
czym/2551095

Kronika

wydarzeñ

UROCZYSTOŚCI 100-LECIA 
Pierwszego Organizacyjnego Wszechpols-

kiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych
6 marca 2020r. 

* * *

UROCZYSTOŚÆ 100-LECIA PIERWSZEGO 
ORGANIZACYJNEGO WSZECHPOLSKIEGO 
ZJAZDU LEKARZY WETERYNARYJNYCH
6 marca 2020r. w Sali Wielkiej (Balowej) na Zam-

ku Królewskim w Warszawie odby³y siê uroczystości 
100- lecia Pierwszego Organizacyjnego Wszechpol-
skiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych. Obchody 
otworzy³ Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej Jacek £ukaszewicz, który zwróci³ uwagê na 
rolê lekarzy weterynarii w rozwi¹zywaniu problemów 
wspó³czesnego świata.

Obchody obj¹³ Patronatem Narodowym Prezydent 
RP Andrzej Duda. W liście skierowanym do uczestni-
ków uroczystości Prezydent podkreśli³ rolê Pierwsze-
go Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych 
w administracyjnym zjednoczeniu kraju rozdartego tak 
d³ugo przez trzech zaborców. - Lekarze weterynarii 

bardzo dobrze to rozumieli, ofiarowuj¹c odrodzonej 
Rzeczypospolitej swój pe³en zapa³u patriotyzm, oby-
watelskie zaanga¿owanie i wysokie zawodowe umie-
jêtności. Istotnym osi¹gniêciem w skali pañstwa by³o 
wówczas tak¿e utworzenie administracji weterynaryj-
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nej - setn¹ rocznicê tego dokonania świêtowaliśmy 
w zesz³ym roku - napisa³ Prezydent Andrzej Duda.

List wystosowa³ tak¿e Prezes Rady Ministrów Ma-
teusz Morawiecki: „Wszystkim pracownikom s³u¿by 
weterynaryjnej pragnê przekazaæ wyrazy najwy¿szego 
uznania za zaanga¿owanie oraz dba³ośæ o zdrowie 
i dobrostan zwierz¹t. W Pañstwa rêkach jest tak¿e 
kontrola jakości produkowanej ¿ywności pochodze-
nia zwierzêcego, a o wysokich standardach Pañstwa 
pracy świadczy zwiêkszaj¹cy siê eksport polskiej 
¿ywności na światowe rynki. Dziêkujê za Pañstwa 
gotowośæ do niesienia pomocy”.

Z kolei Marsza³ek Senatu prof. Tomasz Grodzki 
w adresie do uczestników uroczystości podkreśli³, ¿e 
„lekarze weterynarii odpowiadaj¹ za kontrolê jakości 
produkcji ¿ywności pochodzenia zwierzêcego, bior¹c 
tym samym udzia³ w procesie ochrony zdrowia pu-
blicznego. Profesjonalizm w dziedzinie weterynarii 
wymaga nie tylko dobrego przygotowania meryto-
rycznego, ale tak¿e wspó³pracy z innymi s³u¿bami 
oraz umiejêtności podejmowania nierzadko trudnych 
decyzji”. 

Obchody 100- lecia zaszczycili swoj¹ obecności¹: 
Halina Szymañska - Szef Kancelarii Prezydenta RP 
wraz z ma³¿onkiem, Dorota Niedziela - Zastêpca Prze-
wodnicz¹cego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Katarzyna Piekarska - Przewodnicz¹ca Parlamen-
tarnego Zespo³u Przyjació³ Zwierz¹t, Czes³aw Siekier-
ski - Pose³ na Sejm RP, Krzysztof Szulowski - Pose³ 

na Sejm RP, Jerzy Chróścikowski - Przewodnicz¹cy 
Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. 
Stanis³aw Winiarczyk - Wiceprezydent Europejskiej 
Federacji Lekarzy Weterynarii, Piotr Kwieciñski - Pre-
zydent Europejskiej Federacji Lekarzy Wolnej Praktyki, 
Andrzej Komorowski - Prezesa KRL-W I i II kaden-
cji, Bartosz Winiecki - Prezes KRL-W II i III kadencji, 
Tadeusz Jakubowski - Prezes KRL-W IV i V kaden-
cji, Bogdan Konopka - G³ówny Lekarz Weterynarii 
wraz z wojewódzkimi lekarzami weterynarii (obecny 
by³ Zdzis³aw Król - Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii oraz Julian Jakubiak - zastêpca DWLW), 
p³k. lek. wet. Grzegorz Król - Szef S³u¿by Weterynaryj-
nej - Inspektoratu Weterynaryjnego Wojska Polskiego, 
Magdalena Zasêpa - Dyrektor Departamentu Bezpie-
czeñstwa ¯ywności i Weterynarii, Konstanty Radziwi³³ 
- Wojewoda Mazowiecki oraz liczne grono Prezesów 
Zawodów Zaufania Publicznego, przedstawicieli świata 
nauki i ośrodków akademickich kszta³c¹cych przysz³ych 
lekarzy weterynarii (obecny by³ Prof. Jan Twardoñ 
z naszego Wydzia³u) oraz przedstawiciele zwi¹zków 
zawodowych w tym Lech Rybarczyk - Przewodnicz¹cy 
Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarnośæ”. 

W trakcie uroczystości referat okolicznościowy - 
krótki rys historyczny tworzenia siê samorz¹du leka-
rzy weterynarii wyg³osi³ Emilian Kudyba, który przy-
pomnia³ okoliczności zwo³ania i przebieg Pierwszego 
Organizacyjnego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy 
Weterynaryjnych w Warszawie.
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Uroczystości by³y tak¿e okazj¹ do uhonorowania 
najbardziej zas³u¿onych przedstawicieli samorz¹du le-
karsko-weterynaryjnego. Medalem Honorowym „Bene 
de Veterinaria Meritus - Zas³u¿ony dla zawodu lekar-
sko-weterynaryjnego” zostali odznaczeni: dr n.wet. 
Wac³aw Czaja, lek. wet. Jan Dorobek, lek. wet. Dariusz 
Góra, lek. wet. Emilian Kudyba, lek. wet. Mieczys³aw 
Pietrzak, lek. wet. Ryszard Tyborski i lek. wet. Zbi-
gniew Wróblewski.

Z kolei imiennym Medalem Okolicznościowym 
zosta³y odznaczone nastêpuj¹ce osoby: prof. dr hab. 
Jerzy Molenda, lek. wet. Jan Dorobek, dr n.wet. Józef 
Greczko, dr n.wet. Marian Nietupski, lek. wet. Zenon 
Grzeczka, lek. wet. Ryszard Tyborski, lek. wet. Andrzej 
Juchniewicz, lek. wet. Pawe³ Niemczuk, lek. wet. An-
drzej Lisowski, dr Miros³aw Tomaszewski, dr Micha³ 
Konopa, lek. wet. Stefan Noworyta, lek. wet. Miros³aw 
Równicki, lek. wet. Jacek Karwacki, prof. dr hab. Zbi-
gniew Pomorski, lek. wet. Wawrzyniec Laskowski, dr 
hab. prof. UWM Jan Siemionek, prof. dr hab. prof. 
Józef Szarek, lek. wet. Maria Ostrowska, dr n.wet. Pa-
we³ Kluczniok, lek. wet. Tadeusz Domarecki, lek. wet. 
Krzysztof Matras, prof. dr hab. Walenty Kempski, lek. 
wet. Pawe³ Jaśkiewicz, lek. wet. Tomasz Porwan, lek. 
wet. Andrzej Marek, lek. wet. Krzysztof Ankiewicz, lek. 

wet. Tadeusz Perskiewicz, lek. wet. Andrzej Blachura, 
lek. wet. Marek Kubica, lek. wet. Jerzy Tomasz Chod-
kowski, lek. wet. Wies³aw £ada, lek. wet. Ziemowit 
Ojak oraz lek. wet. Zbigniew Wolwowicz.

Uroczystośæ uświetni³ wystêp Grzegorza Gorczycy 
- pianisty Orkiestry Filharmonii Narodowej oraz wyk³a-
dowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie, który zagra³ utwory Fryderyka Chopina.

W uroczystości uczestniczy³o 16 przedstawicieli 
- wieloletnich dzia³aczy Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
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-Weterynaryjnej na czele z Prezesem Rady DIL-Wet. 
dr. Wojciechem Hildebrandem, zaproszonych przez 
organizatora - Krajow¹ Radê Lekarsko-Weterynaryjn¹. 
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ Medal Okolicznościowy na 
100-lecie Pierwszego Organizacyjnego Wszechpolskie-
go Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych.

 J.D. i M.M.

REFERAT OKOLICZNOŚCIOWY
krótki rys historyczny tworzenia siê samorz¹du 
lekarzy weterynarii wyg³oszony przez Emiliana 
Kudybê podczas uroczystości Jubil. 100 lecia 
Pierwszego Organizacyjnego Wszechpolskiego 
Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych w Warszawie

Warszawa, Zamek Królewski 6 marca 2020r.

Szanowni Zebrani!!!
W tym wyj¹tkowym dla Polski, jej kultury i historii 

miejscu nie sposób nie pochyliæ siê nad przesz³ości¹, 
kieruj¹c myśli ku temu, co dopiero nadejdzie, nie ob-
j¹æ czu³ym wspomnieniem wszystkiego, dziêki czemu 
jesteśmy teraz w Polsce.

W krótkim rysie historycznym tworzenia siê sa-
morz¹du lekarzy weterynarii siêgam teraz pamiêci¹ 
i s³owem ku miastu Lwów, w którym jesieni¹ 1881r. 
otwarto Szko³ê Weterynarii. Jej jêzykiem wyk³adowym 
by³ jêzyk polski. Absolwenci otrzymywali dwujêzyczny 
(polski i ³aciñski) dyplom ukoñczenia Szko³y. Nadawa³ 
on tytu³ lekarza weterynaryjnego (medicus veterina-
rius) i prawo praktyki we wszystkich krajach monarchii 
austro-wêgierskiej. Dzia³o siê to w czasach rozbiorów 
i niegasn¹cej nadziei na odzyskanie przez Polskê nie-
podleg³ości. W 1909 roku wskutek niebywa³ego wzro-
stu presti¿u Szko³y, budowanego tak¿e przez niezwykle 
aktywn¹ postawê studentów i nauczycieli akademickich 
narodowości polskiej, postanowieniem cesarskim zmie-
niono jej nazwê ze Szko³y Weterynaryjnej na Akademiê 
Medycyny Weterynaryjnej. Wraz ze zmian¹ nazwy uzy-
ska³a ona pe³ny status akademicki z prawem obieral-
ności rektora, nadawania stopnia doktora medycyny 
weterynaryjnej i prowadzenia procedury habilitacyjnej.

Dlaczego tam w³aśnie zabieram Pañstwa? Bo to 
pierwsza na ziemiach polskich uczelnia weterynaryjna 
i jedna z czterech wy¿szych szkó³, które dzia³a³y wów-
czas we Lwowie, wówczas czyli przed 1914 rokiem. 
Rozlokowana zrazu w skromnych warunkach pod 
piêknym, wspania³ym i wiarygodnie wybrzmiewaj¹-
cym haśle PRO BONO HOMINUM ET ANIMALIUM, 
prowadzi³a stroskanego cz³owieka ku światu zwierz¹t. 
Uczelnia lwowska stanowi³a przez wiele lat jedyn¹ 
mo¿liw¹ drogê kszta³cenia w dziedzinie medycyny 
weterynaryjnej w jêzyku polskim. Lwowscy lekarze 
weterynarii zdawali sobie doskonale sprawê z tego, 
¿e aby uzyskaæ nale¿yte warunki pracy trzeba broniæ 
interesów m³odego zawodu, a nauce weterynaryjnej 
zapewniæ poziom i status porównywalny z innymi 
dziedzinami wiedzy.

Tak wiêc pamiêtamy, ¿e od dwóch ostatnich de-
kad XIX w. z /krótkimi przerwami spowodowanymi 
dzia³aniami wojennymi/ a¿ do roku 1927, kiedy przy 
Uniwersytecie Warszawskim powsta³ Wydzia³ Medy-
cyny Weterynaryjnej, Lwów by³ jedynym ośrodkiem 
kszta³c¹cym lekarzy weterynarii w polskim jêzyku 
wyk³adowym. Powróæmy jeszcze na moment do cza-
sów, w których koñczy³a siê I wojna światowa. Polska 
- z czego przecie¿ zdajemy sobie sprawê - powsta³a 
z ziem wcześniej bêd¹cych czêściami trzech ró¿nych 
systemów pañstwowych, co we wszystkich dziedzinach 
¿ycia powodowa³o ogromne trudności. Nie ominê³y 
one tak¿e s³u¿by weterynaryjnej. Droga do stworze-
nia ogólnopolskiego organu reprezentuj¹cego lekarzy 
weterynarii by³a d³uga i wyboista. Sytuacjê w zabo-
rach trafnie opisa³ lek. wet. Leon Lubomir Kruszyñski 
w dwutygodniku Wiadomości Weterynaryjne . Przyto-
czê krótki fragment jego tekstu:

Weterynariê pañstwow¹ niemieck¹ cechowa³a : 
Sumiennośæ i drobiazgowośæ w wykonywaniu istnie-
j¹cych przepisów, przypadki chorób zaraźliwych trak-
towano jak rzecz wielkiej wagi nie licz¹c siê z ¿adnymi 
ubocznymi wzglêdami... trzeba przyznaæ, ¿e w takich 
warunkach dzia³alnośæ lekarzy weterynaryjnych mo¿e 
byæ owocn¹.

Austriacka weterynaria nosi natomiast mocne piêtno 
pedantycznego biurokratyzmu i podporz¹dkowania 
w³adzom administracyjno-politycznym.

Rosyjska weterynaria w ci¹gu ostatniego dziesiê-
ciolecia ..uzyska³a wiele dodatnich cech a to dziêki 
wp³ywom francuskim i niemieckim jednak¿e uzyska³a 
wiêksz¹ ni¿ w tych pañstwach samodzielnośæ.

Szanowni Pañstwo,
Nie zapominamy przy tym, ¿e granice odrodzonej 

Polski nie tylko nie by³y jeszcze wówczas określone, 
ale wykuwaæ siê mia³y w dramatycznych, wojennych 
i powstañczych okolicznościach. Bez ryzyka nara¿enia 
siê na b³¹d powiedzieæ mo¿na, ¿e utworzenie jednolitej, 
mo¿liwie sprawnej s³u¿by weterynaryjnej oraz zapew-
nienie jej w³aściwego funkcjonowania, ujednolicenie 
przepisów, uruchomienie uczelni i zabezpieczenie 
potrzeb zawodu tak, by nie przestawa³ byæ emana-
cj¹ powo³ania i misji sta³o siê spraw¹ tyle¿ piln¹, co 
konieczn¹.

W pierwszym rzêdzie utworzyæ trzeba by³o wspólne 
i reprezentatywne przedstawicielstwo profesjonalnych 
s³u¿b weterynaryjnych.

A zatem ju¿ na samym pocz¹tku, odradzaj¹cej siê 
Polski Drodzy Pañstwo, wybrzmia³a myśl, by obywatele 
tego kraju mogli otoczyæ zwierzêta opiek¹, świadomi 
tego, ¿e bez ich zdrowia nie ma i bezpieczeñstwa dla 
cz³owieka.

W 1918r. na ziemiach Polskich dzia³a³y dwa to-
warzystwa weterynaryjne: Galicyjskie Towarzystwo 
Weterynarskie, które po przerwie wojennej wznowi³o 
dzia³alnośæ w lipcu 1918r. oraz Warszawskie Towarzy-
stwo Weterynarskie funkcjonuj¹ce nieprzerwanie przez 
ca³y czas wojny. Pierwsze z nich - lwowskie - mia³o za 
sob¹ si³ê tradycji i autorytet naukowy. Si³¹ towarzy-
stwa warszawskiego by³o z kolei centralne usytuowanie 



110 Biuletyn DIL-Wet. 30, Nr 2 (118), 2020

i powi¹zanie z organami w³adzy pañstwowej. Wspó³-
praca obu towarzystw by³a historyczn¹ konieczności¹. 
Wspomniany Lwów by³ g³ównym polskim ośrodkiem 
weterynaryjnym z wci¹¿ jedyn¹ polsk¹ uczelni¹ i czaso-
pismem weterynaryjnym. Jednak w obliczu walk zwi¹-
zanych z upadkiem monarchii habsburskiej, a potem, 
wojn¹ polsko-ukraiñsk¹ nie móg³ nale¿ycie spe³niaæ 
swej dotychczasowej roli.

Niebagateln¹ rzecz¹ by³o to, ¿e jeszcze przed for-
malnym uzyskaniem przez Polskê niepodleg³ości i bez 
ukszta³towanych granic, na terenie zaboru austriackie-
go istnia³a dobrze zintegrowana spo³ecznośæ lekarzy 
weterynarii narodowości polskiej, ofiarnie pracuj¹cych 
niezale¿nie od narzuconej im przynale¿ności pañstwo-
wej.

Siedzib¹ centralnych w³adz pañstwowych ustanowio-
no Warszawê i w tym mieście organizowano struktury 
pañstwowej weterynarii. Tym samym na Warszawskim 
Towarzystwie Weterynarskim ci¹¿y³a teraz odpowie-
dzialnośæ za reprezentowanie zawodu w kontaktach 
z w³adzami administracyjnymi. Pozostawa³o ono zatem 
w sta³ych relacjach z Towarzystwem Galicyjskim i leka-
rzami z Ksiêstwa Poznañskiego, jak to ujêto: „pozwala-
j¹cymi... porozumieæ siê w zasadniczych, wspólnie nas 
dotycz¹cych, sprawach weterynaryjnych ”.

Proszê Pañstwa!
Nale¿y wspomnieæ i o tym, ¿e w tamtym czasie 

kontakty miêdzy lekarzami weterynarii narodowości 
polskiej w Austrii i Rosji mimo dziel¹cych granic by³y 
dośæ intensywne i rozpoczê³y siê jeszcze wiele lat przed 
uzyskaniem przez Polskê niepodleg³ości. Mia³y one 
jednak wówczas charakter na wskroś prywatny.

G³ównymi architektami integruj¹cymi w tamtym 
czasie środowiska lekarzy weterynarii narodowości 
polskiej byli dwaj przyjaciele ze studiów w Akademii 
Medyko Chirurgicznej w Petersburgu. Wywodz¹cy siê 
z Królestwa Kongresowego emigrant z Rosji profesor 
Akademii Weterynaryjnej we Lwowie redaktor naczel-
ny „Przegl¹du Weterynarskiego” Stanis³aw Królikowski 
oraz Piotr Boczkowski wspó³twórca Warszawskiego 
Towarzystwa Weterynarskiego. Bliskie kontakty utrzy-
mywali ze sob¹ do koñca swego ¿ycia. Ci dwaj Koledzy 
byli prawdziwymi animatorami integracji i dzia³alności 
spo³eczno-zawodowej i naukowej lekarzy weterynarii 
narodowości polskiej. Zas³ugi, które po³o¿yli w tych 
dziedzinach, pozwalaj¹ określiæ ich jako ojców orga-
nizacji spo³eczno-zawodowych polskich lekarzy wete-
rynarii. Ukoronowaniem ich marzeñ i dzia³alności by³ 
donios³y akt historyczny jakim bez w¹tpienia mo¿na 
nazwaæ I Organizacyjny Wszechpolski Zjazd Lekarzy 
Weterynaryjnych.

Zanim jednak do niego dosz³o, to 2 listopada 1918r. 
odby³o siê Walne Zgromadzenie Warszawskiego To-
warzystwa Weterynarskiego, a niespe³na sześæ tygo-
dni po nim nast¹pi³o historyczne wydarzenie, kiedy 
to 14 grudnia 1918r. na zebranie Warszawskiego 
Towarzystwa Weterynarskiego przyby³a z czêściowo 
oblê¿onego przez wojska ukraiñskie Lwowa delegacja 
Galicyjskiego Towarzystwa Weterynarskiego. Delega-
cji przewodniczy³ owacyjnie witany przez zebranych, 

wspomniany ju¿ prof. mgr. Stanis³aw Królikowski oraz 
doc. dr Stanis³aw Runge i lek. wet. ppor. Leopold 
Dobiasz.

By³o to Proszê Pañstwa pierwsze oficjalne spotka-
nie w Warszawie lekarzy weterynarii z dwóch by³ych 
zaborów!

Podczas niego w³aśnie zrodzi³a siê myśl zwo³ania 
Pierwszego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Wetery-
naryjnych, aby jak mówiono „po raz pierwszy w wolnej 
Polsce skupiæ ogó³ kolegów w celu bli¿szego poznania 
siê, wypowiedzenia swych pogl¹dów i myśli oraz celem 
silnego zorganizowania siê”. Zaproponowano ponad-
to aby zjazd odby³ siê w Warszawie, w lutym 1919r. 
Walne Zgromadzenie Towarzystwa zatwierdzi³o 15 
grudnia nowy statut, zgodnie z którym Towarzystwo 
Warszawskie zmieni³o w 1919r. dotychczasow¹ nazwê 
na „Polskie Towarzystwo Lekarzy Weterynaryjnych”.

Niestety, planowany na luty 1919r. Pierwszy 
Wszechpolski Zjazd Lekarzy Weterynaryjnych nie 
doszed³ do skutku. Zgromadzenie w jednym miejscu 
przedstawicieli wszystkich dzielnic Polski okaza³o siê 
przeszkod¹ niemo¿liw¹ do pokonania. Jedno wszak 
pozosta³o oczywistym, a mianowicie to, ¿e zwo³anie 
zjazdu traktowano odt¹d jako kwestiê priorytetow¹.

Zgodnie z chronologi¹ tamtych wydarzeñ nale¿y te-
raz wymieniæ datê 29 czerwca 1919r. W tym bowiem 
dniu odby³o siê w ramach Walnego Zgromadzenia 
Ma³opolskich Lekarzy Weterynarii we Lwowie drugie 
z kolei oficjalne po uzyskaniu niepodleg³ości spotkanie 
przedstawicieli by³ych dwóch zaborów. Ponad pó³ roku 
wcześniej Warszawa a teraz Lwów sta³ siê miastem 
gospodarzem spotkania. Warszawê reprezentowali: 
p³k Konrad Millak delegat Warszawskiego Towarzystwa 
Lekarzy Weterynaryjnych oraz pp³k Bronis³aw Malew-
ski reprezentuj¹cy Ministerstwo Spraw Wojskowych. 
Po wyst¹pieniu pp³k Malewskiego podjêto uchwa³ê 
o wspó³pracy lekarzy weterynaryjnych i wojskowych. 
Sprawê powstania Izb Lekarsko Weterynaryjnych ze 
wzglêdu na zbyt ma³¹ liczbê lekarzy weterynarii po-
stanowiono odroczyæ. Zwrócono siê do Polskiego 
Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych w Warszawie 
o powo³anie przez Rz¹d Rady Weterynaryjnej z udzia-
³em przedstawicieli rolnictwa a po zasiêgniêciu opi-
nii uczelni i towarzystw weterynaryjnych utworzenie 
zwi¹zku Zrzeszeñ Lekarzy Weterynaryjnych w Polsce.

Drodzy Pañstwo !
Wojna powodowa³a liczne niepokoj¹ce zjawiska, 

a wśród nich dotkliwe rozprzestrzenienie siê chorób za-
kaźnych i zaraźliwych w tym zarazy p³ucnej, świerzbu, 
nosacizny i chorób trzody chlewnej. Wzrost liczby przy-
padków ksiêgosuszu na Ukrainie rodzi³ obawê dotarcia 
tej choroby na wschodnie rubie¿e Rzeczypospolitej.

Obraduj¹cy 7 września 1919r. w stolicy cz³onko-
wie Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych 
uznali, ¿e nale¿y w trybie nag³ym zwo³aæ zjazd lekarzy 
ze wszystkich ziem polskich.

Informacja o Pierwszym Wszechpolskim Zjeździe Le-
karzy Weterynaryjnych ukaza³a siê w „Wiadomościach 
Weterynaryjnych” 1 października 1919r. Termin Zjaz-
du ustalono na pocz¹tek grudnia.
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Zapisano, ¿e zjazd bêdzie mia³ charakter wy³¹cznie 
organizacyjny i nie bêd¹ podczas jego trwania wyg³a-
szane ¿adne referaty naukowe. Obrady bêd¹ odbywa³y 
siê w 8 Komisjach Zjazdowych.

Warto przy tym wspomnieæ, ¿e organizatorzy Zjazdu nie 
otrzymali ¿adnych subwencji ze strony ówczesnych w³adz 
pañstwowych. Wszystkie koszty zwi¹zane z jego organi-
zacj¹ zosta³y pokryte z zebranych sk³adek uczestników.

Ze wzglêdu na trudności z zakwaterowaniem, Ko-
mitet Organizacyjny Zjazdu zaapelowa³ do lekarzy 
weterynarii delegatów na Zjazd o zapewnienie sobie 
noclegów na w³asn¹ rêkê i powiadomienie Komitetu 
Zjazdu o godzinie przyjazdu do Warszawy. Podanie 
godziny przyjazdu by³o o tyle istotne, ¿e z uwagi na 
brak znajomości topografii miasta przez przyjezdnych, 
organizatorzy wziêli na siebie obowi¹zek odebrania ich 
z dworca i odprowadzenia do miejsc zakwaterowania.

Szanowni Pañstwo !
5 grudnia 1919r. w Wielkiej Sali Posiedzeñ Rady 

Miasta Sto³ecznego Warszawy mieszcz¹cej siê w Pa³acu 
Jab³onowskich zlokalizowanym w śródmieściu przy 
Placu Teatralnym / dodam, ¿e po zniszczeniach wojen-
nych pa³ac odbudowano i obecnie jego replika zajmo-
wana jest przez kilka banków/ prof. Lucjan Dobrzañ-
ski, prezes komitetu organizacyjnego, przemówieniem 
inauguracyjnym otworzy³ Pierwszy Wszechpolski Zjazd 
Lekarzy Weterynaryjnych. W tym bezprecedensowym 
w dziejach polskiej weterynarii spotkaniu wziê³o udzia³ 
271 lekarzy weterynarii ze wszystkich dawnych zabo-
rów (by³a to ponad 1/3 lekarzy z terenu odrodzonej 
Polski) oraz wielu znakomitych gości dodaj¹cych wy-
darzeniu du¿ego splendoru. Nazwiska gości tamtego 
Zjazdu znajdziecie Pañstwo w otrzymanych dzisiaj 
materia³ach. Bez w¹tpienia nast¹pi³o w ten sposób 
najwa¿niejsze wydarzenie dla lekarzy weterynarii na-
rodowości polskiej po 123 latach zniewolenia. Bo 
wyobraźmy sobie, ¿e oto w jednym czasie, w jednym 
miejscu spotkali siê ludzie z dawnych trzech zaborów 
- osoby o ró¿nych pogl¹dach, ukszta³towani w ró¿nych 
systemach gospodarczych,politycznych i prawnych, 
o ró¿nej mentalności, temperamencie oraz zgo³a od-
miennych doświadczeniach. Dzieli³o ich prawie wszyst-
ko. £¹czy³a Polska i zawód jaki wykonywali.

Podczas oficjalnej czêści zjazdu odczytano listy gra-
tulacyjne i depesze a wśród nich szczególn¹ uwagê 
jego uczestników zwróci³ specjalny list od ciesz¹cego 
siê wielkim szacunkiem jednego z twórców wspó³pracy 
spo³eczno - zawodowej lekarzy weterynarii narodowo-
ści polskiej w okresie zaborów i gor¹cego orêdowni-
ka Zjazdu prof. Stanis³awa Królikowskiego, który ze 
wzglêdu na stan zdrowia musia³ pozostaæ we Lwowie.

Po odczytaniu listów i depesz nades³anych do 
uczestników zjazdu, uchwalono i wys³ano telegram do 
Marsza³ka Sejmu Wojciecha Tr¹mpczyñskiego a do 
Naczelnika Pañstwa Józefa Pi³sudskiego wys³ano de-
legacjê ze specjalnym adresem.

W sesji przedpo³udniowej zjazdu zosta³y przedstawio-
ne 3 referaty programowe natomiast po wznowieniu 
obrad plenarnych w godzinach popo³udniowych za-
prezentowano dalszych 6.

W kolejnych dwu dniach obrady by³y kontynuowane 
w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego 
przy ul. Foksal 19 /przypomnê, ¿e budynek ten po 
kilku przebudowach nadal istnieje i jego w³aścicielem 
ponownie jest Klub Warszawskiego Towarzystwa Wio-
ślarskiego/Obradowano w sekcjach problemowych 
obejmuj¹cych ca³ośæ zagadnieñ weterynaryjnych.

Prace wszystkich Komisji trwa³y do późnych godzin 
nocnych. Zadaniem ich by³o opracowanie po czêsto 
burzliwych dyskusjach wniosków do uchwalenia przez 
plenum. 7 grudnia w trzecim i ostatnim dniu zjazdu 
Komisje przedstawi³y swoje dokumenty do dalszego 
procedowania. Wszystkich Apeli, Stanowisk i Uchwa³ 
z zakresu spraw weterynaryjnych by³o 25.

Przed zakoñczeniem obrad Zjazdu powo³ano mê¿a 
zaufania polskiej korporacji weterynaryjnej prof. Lu-
cjana Dobrzañskiego do dzia³ania u odnośnych w³adz 
w sprawie organizacji weterynarii pañstwowej i samo-
rz¹dowej. Uchwa³y zjazdu powierzono Komitetowi Or-
ganizacyjnemu Zjazdu, który uchwa³¹ przemianowano 
na Komisjê Wykonawcz¹ Uchwa³ Zjazdu.

Tego samego dnia, czyli 7 grudnia o godz. 14:00, 
Przewodnicz¹cy Zjazdu prof. Kazimierz Panek Rektor 
Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej podziê-
kowa³ i wyrazi³ wdziêcznośæ wszystkim uczestnikom 
Zjazdu za owocn¹ pracê i zamkn¹³ obrady zapraszaj¹c 
zebranych na obiad. O godz. 17:00 uczestnicy Zjazdu 
spotkali siê w kawiarni Warszawianka, gdzie jak opi-
sa³ w sprawozdaniu dr Stanis³aw Runge „ Wspólna 
biesiada, wnios³a w licznych toastach wypowiedziany 
serdeczny kole¿eñski nastrój i zakoñczy³a siê staropol-
skim Kochajmy siê”.

Drodzy Pañstwo,
Na omawianym zjeździe nie dosz³o do powstania 

jednej organizacji zrzeszaj¹cej wszystkich lekarzy wete-
rynarii w Polsce. Organizacja taka pod nazw¹ Zrzesze-
nie Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polski 
reprezentuj¹ca interesy ca³ego środowiska weterynaryj-
nego naszego kraju powsta³a dopiero w 1930r. Je¿eli 
jednak dok³adnie zapoznamy siê z przebiegiem obrad 
I Organizacyjnego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy 
Weterynaryjnych, demokratycznie podjêtymi uchwa-
³ami i wnioskami oraz weźmiemy pod uwagê wspo-
mniany ju¿ przeze mnie fakt wybrania Mê¿a Zaufania 
Polskiej Korporacji Weterynaryjnej oraz Komitetu 
Wykonawczego Zjazdu do reprezentowania polskie-
go środowiska weterynaryjnego miêdzy zjazdami, to 
mo¿emy uznaæ, ¿e te dzia³ania mia³y charakterystyczne 
cechy przypisane samorz¹dowi zawodowemu. A zatem 
100 lat temu w mozole i trudzie powsta³y zrêby sa-
morz¹dności zawodowej polskich lekarzy weterynarii.

Szanowni Pañstwo!
pozwólcie, ¿e zmierzaj¹c do puenty, podzielê siê 

jeszcze pewnym osobistym doświadczeniem... Otó¿ 
zobaczy³em kiedyś fotografiê z lat trzydziestych XX w. 
Na schodach przed budynkiem stoi grupa mê¿czyzn 
pozuj¹cych do zdjêcia... Uśmiechniêci, dostojni... Do 
jednego z nich, znajduj¹cego siê pośrodku, gospodarza 
spotkania podbiega pies. To jedyna na fotografii istota 
kompletnie zamazana, bo rozradowany zwierzak na 
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widok pana nie by³ w stanie ustaæ spokojnie. Tak oto 
radośæ i ufnośæ zwierzêcia wiele wiêcej potrafi powie-
dzieæ o cz³owieku ni¿ niejedno ludzkie świadectwo.

Tak... dla zwierz¹t nie jest wa¿ne, czy jesteśmy 
m³odzi czy starzy, czy jesteśmy zamo¿ni czy ubodzy, 
wykszta³ceni czy nie, czy mamy pracê, czy zostaliśmy 
jej pozbawieni... One nie rozpoznaj¹ w nas godności, 
tytu³ów i zaszczytów, ale cz³owieczeñstwo. Dla nich 
wa¿ne, byśmy po prostu byli ludźmi, one pierwsze 
rozpoznaj¹ w nas cz³owieka i rzadko siê myl¹. Je¿eli 
przed nami uciekaj¹, to nie dlatego, ¿e siê nas boj¹, 
ale dlatego, ¿e dostrzegaj¹ w nas potencjalnych nie-
przyjació³. Je¿eli do nas lgn¹ to znaczy, ¿e zwyciê¿a 
w nas cz³owiek.

Nasza s³u¿ba jest wielkim zaszczytem i wielk¹ od-
powiedzialności¹.

Mo¿emy byæ pewni, ¿e wierni jej wartościom i eto-
sowi bêdziemy zawsze potrzebni światu ludzi i zwierz¹t, 
naszemu wspólnemu światu.

Dziêkujê za uwagê.
Emilian Kudyba

Patronat Narodowy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy

 PATRONAT PREZYDENTA RP 
nad obchodami 100-lecia I Wszech-

polskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 
w wolnej Polsce

w Warszawie w dniu 6 marca 2020 roku
W szczególnym czasie Narodowych Obchodów 

Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg³ości Rzeczy-
pospolitej Polskiej; z wyrazami uznania i szacunku dla 
pracy i dorobku naukowego pokoleñ polskich lekarzy 
weterynarii, którzy przez dziesiêciolecia budowali pre-
sti¿ i wysoki poziom medycyny weterynaryjnej w wolnej 
Polsce oraz realizowali swoj¹ misjê edukacyjno-badaw-
cz¹; z podziêkowaniem dla organizatora - Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej; w przeświadczeniu, ¿e rocz-
nicowe uroczystości przybli¿¹ piêkne tradycje i historiê 
samorz¹du lekarzy weterynarii oraz bêd¹ sposobności¹ 
do zaprezentowania Pañstwa wspó³czesnych osi¹gniêæ; 
z gratulacjami za wszystkie dotychczasowe sukcesy 
oraz ¿yczeniami kolejnych lat pomyślnej dzia³alności.

Andrzej Duda

Warszawa, 18 lutego 2020 roku

LIST PREZYDENTA RP NA 100-LECIE 
PIERWSZEGO ORGANIZACYJNEGO 

WSZECHPOLSKIEGO ZJAZDU LEK. WET. 
Minister Halina Szymañska, Szef Kancelarii Pre-

zydenta RP w dniu 6. marca 2020r. wziê³a udzia³ 
w uroczystych obchodach 100-lecia Pierwszego Or-
ganizacyjnego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy We-
terynaryjnych. Minister odczyta³a list Prezydenta RP. 

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Pañstwo!
Setna rocznica Pierwszego Organizacyjnego 

Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych 
to świêto, które jest przywo³aniem chlubnej polskiej 
historii, a jednocześnie okazj¹ do zaprezentowania 
bogatego dorobku naszej medycyny weterynaryjnej. 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych 
na jubileuszowej uroczystości w Zamku Królewskim 
w Warszawie.

W imieniu Rzeczypospolitej, pragnê z³o¿yæ wyrazy 
g³êbokiego uznania wszystkim lekarzom weterynarii 
w naszym kraju, których trud i ofiarnośæ s¹ tak istotne 
w polskim ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym. Chcia³-
bym równie¿ podziêkowaæ dzia³aczom samorz¹du 
lekarskiego medycyny weterynaryjnej. Sk³adam ser-
deczne gratulacje wszystkim, którzy za swe wieloletnie 
zas³ugi otrzymuj¹ dziś zaszczytne odznaczenia i medale 
pami¹tkowe.

Pierwszy Wszechpolski Zjazd Lekarzy Weterynaryj-
nych przeprowadzony w Warszawie w grudniu 1919 
roku by³ jednym z wa¿nych wydarzeñ, umacniaj¹cych 
spójnośæ i sprawnośæ niedawno odrodzonego pol-
skiego pañstwa. Pañstwa, które po ponad 120 latach 
niewoli i nieobecności na politycznej mapie Europy 
pragnê³o byæ nie tylko niepodleg³e, ale równie¿ no-
woczesne. Dlatego tak istotne by³o wówczas zarówno 
administracyjne zjednoczenie kraju, rozdartego tak d³u-
go przez trzech zaborców, jak i wypracowanie skutecz-
nych, rodzimych rozwi¹zañ w zderzeniu z powa¿nymi 
problemami tamtego niespokojnego czasu.

Lekarze weterynarii bardzo dobrze to rozumieli, ofia-
rowuj¹c odrodzonej Rzeczypospolitej swój pe³en zapa³u 
patriotyzm, obywatelskie zaanga¿owanie i wysokie za-
wodowe umiejêtności. Istotnym osi¹gniêciem w skali 
pañstwa by³o wówczas tak¿e utworzenie administracji 
weterynaryjnej - setn¹ rocznicê tego dokonania świê-
towaliśmy w zesz³ym roku.

Jest swoistym znakiem czasu, jakim szacunkiem 
i sympati¹ ciesz¹ siê dziś w polskim spo³eczeñstwie 
lekarze weterynarii. Dla rolników i hodowców s¹ Pañ-
stwo niezbêdn¹, nieocenion¹ pomoc¹ w ich dzia³al-
ności, a miliony Polaków, dla których zwierzêta s¹ 
niejednokrotnie niemal cz³onkami ich rodzin, widz¹ 
w Pañstwu kompetentnych, niezawodnych przyjació³ 
naszych „braci mniejszych”, przyjació³ zawsze s³u¿¹-
cych rad¹, wsparciem i ratunkiem. Wszystkim upra-
wiaj¹cym ten szlachetny i ogromnie potrzebny zawód 
- maj¹cy w Polsce wielowiekowe tradycje - sk³adam ser-
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deczne ¿yczenia pomyślności, sukcesów i satysfakcji. 
¯yczê, aby medycyna weterynaryjna by³a niezmiennie 
mocnym atutem polskiej nauki, gospodarki i rozwoju 
spo³ecznego. Raz jeszcze proszê przyj¹æ serdeczne 
pozdrowienia. 

 Z wyrazami szacunku,
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda 

MARSZA£EK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ

prof. TOMASZ GRODZKI

Warszawa, luty 2020 roku
Pan
Lek. wet. Jacek £ukaszewicz
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej
Szanowny Panie Prezesie
Dziêkujê za zaproszenie na uroczyste obchody 

100-lecia Pierwszego Organizacyjnego Wszechpol-
skiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych w Warszawie. 
Pozdrawiam zgromadzonych na Zamku Królewskim 
uczestników uroczystości rocznicowych. Sk³adam 
wszystkim Pañstwu serdeczne wyrazy uznania za do-
tychczasow¹ pracê w dziedzinie medycyny weterynaryj-
nej. Nagrodzonym i uhonorowanym specjalistom gra-
tulujê przyznanych odznaczeñ i pami¹tkowych medali.

Obchodzony dziś Jubileusz to wa¿ne świêto wszyst-
kich lekarzy weterynarii oraz ich wspó³pracowników. 
Nawi¹zuje bezpośrednio do obchodzonego w paździer-
niku minionego roku 100-lecia Polskiej Administracji 
Weterynaryjnej, wa¿nego wydarzenia w naszym ¿yciu 
publicznym, podczas którego mieliśmy sposobnośæ do 
historycznej refleksji i spojrzenia na wspó³czesn¹ rolê 
i znaczenie s³u¿b weterynaryjnych dla naszego kraju 
i spo³eczeñstwa.

Dzisiejsze wydarzenie wpisuje siê w szereg obcho-
dów stulecia odzyskania przez Polskê niepodleg³ości 
i odbudowy pañstwa polskiego. Warto podkreśliæ, ¿e 
lekarze weterynarii wnieśli istotny wk³ad w tworze-
nie struktur formuj¹cych odradzaj¹c¹ siê po zaborach 
polsk¹ pañstwowośæ. Ujednolicenie i integracja kraju, 
którego terytorium podlega³o wcześniej zaborcom, 
a nastêpnie wypracowanie wspólnych rozwi¹zañ in-
stytucjonalnych, wymaga³o szerokiej wspó³pracy i po-
rozumienia na szczeblu krajowym. Pierwszy Organi-
zacyjny Wszechpolski Zjazd Lekarzy Weterynaryjnych 
by³ odpowiedzi¹ na potrzeby ówczesnego trudnego 
momentu dziejowego.

Równie¿ wspó³cześnie polska medycyna weteryna-
ryjna skutecznie reaguje na pojawiaj¹ce siê wyzwania. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej liczne nowe 
regulacje wymaga³y dostosowania dotychczasowego 
trybu postêpowania i adaptacji do nowej rzeczywistości 
prawnej. Dziêki niezawodności kontroli polskich leka-
rzy weterynarii zewnêtrzne granice Unii Europejskiej 
s¹ skutecznie chronione.

Obok niesienia pomocy i dba³ości o zdrowie i do-
brostan zwierz¹t, lekarze weterynarii odpowiadaj¹ za 
kontrolê jakości produkcji ¿ywności pochodzenia zwie-
rzêcego, bior¹c tym samym udzia³ w procesie ochrony 
zdrowia publicznego. Profesjonalizm w dziedzinie wete-
rynarii wymaga nie tylko dobrego przygotowania me-
rytorycznego, ale tak¿e wspó³pracy z innymi s³u¿bami 
oraz umiejêtności podejmowania nierzadko trudnych 
decyzji. Pañstwa praca odgrywa tak¿e du¿¹ rolê w roz-
woju eksportu polskich produktów ¿ywnościowych na 
światowe rynki. Zwiêkszaj¹cy siê przep³yw ¿ywności 
i środków spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego 
powoduje, ¿e rola lekarza weterynarii nabiera coraz 
wiêkszego znaczenia w rozwoju gospodarczym kraju.

¯yczê Pañstwu wszelkiej pomyślności, dalszych suk-
cesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej 
pracy. Z powa¿anem

Tomasz Grodzki

PREZES RADY MINISTRÓW
Warszawa, 6 marca 2020r.

Szanowni pañstwo,
uroczyste obchody 100-lecia Pierwszego Organiza-

cyjnego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryj-
nych to wielkie świêto osób reprezentuj¹cych tê wa¿n¹ 
dziedzinê zdrowia publicznego. Dziêkujê za zaproszenie 
na to spotkanie. Wszystkim obecnym pragnê przekazaæ 
wyrazy szacunku i zapewnienie o mojej pamiêci.

Pielêgnowanie wspomnieñ o wa¿nych wydarze-
niach zwi¹zanych z odbudow¹ polskiej pañstwowości 
po latach niewoli jest wa¿ne dla kszta³towania naszej 
to¿samości i popularyzacji wiedzy historycznej. Sto lat 
temu nasi rodacy podjêli wielki trud odbudouy struktur 
pañstwa i po³¹czenia ich w jeden, sprawnie dzia³aj¹-
cy i s³u¿¹cy obywatelom organizm. Wśród nich by³i 
te¿ lekarze i lekarze weterynarii. Z wielkim uznaniem 
przyjmujê Pañstwa troskê o podtrzymywanie tej d³u-
giej tradycji czuwania nad bezpieczeñstwem polskich 
obywateli.

Wszystkim pracownikom s³u¿hy weterynaryjnej 
pragnê przekazaæ wyrazy najwy¿szego uznania za za-
anga¿owanie oraz o dba³ośæ o zdrowie i dobrostan 
zwierz¹t. W Pañstwa rêkach jest tak¿e kontrola jako-
ści produkowanej ¿ywności pochodzenia zwierzêcego, 
a o wysokich standardach Pañstwa pracy świadczy 
zwiêkszaj¹cy siê eksport polskiej ¿ywności na świato-
we rynki. Dziêkujê za Pañstwa gotowośæ do niesienia 
pomocy i profesjonalizm dzia³ania.

Dziêkujê Kjajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej, 
pracownikom izb lekarsko-weterynaryjnych za troskê 
o podtrzymywanie wysokiej jakości pracy polskich 
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weterynarzy. ¯yczê, aby Pañstwa dzia³ania wci¹¿ do-
brze s³u¿y³y Polakom i by³y źród³em zawodowej satys-
fakcji. Wszystkim Pañstwu obecnym na dzisiejszym 
jubileuszowym spotkaniu pragnê przekazaæ serdeczne 
pozdrowienia oraz wyrazy najwy¿szego szacunku.

Mateusz Morawiecki

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

PISMO „SOLIDARNOŚCI” 
DO PREMIERA

Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii 
ul. Januszowicka 48 53-135 Wroc³aw

tel. 71 367 70 16
Wroc³aw, dnia 15 maja 2020r.

Nr R.S.K. 7/2020

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze
Maj¹c na uwadze zapisy ustawy z dnia 16 kwiet-

nia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w 
zwi¹zku z rozprzestrzenianiem siê wirusa SARS-CoV-2 
(Dz.U. z 2020r., poz. 695), która wprowadzi³a zmia-
ny w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciw-
dzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) umo¿liwiaj¹-
ce określenie przez Radê Ministrów w drodze rozpo-
rz¹dzenia rodzaju stosowanych rozwi¹zañ w zakresie 
ograniczenia kosztów wynagrodzeñ osobowych w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzêdach obs³u-
guj¹cych cz³onków Rady Ministrów, urzêdach obs³ugu-
j¹cych organy administracji rz¹dowej w województwie, 
a tak¿e w jednostkach podleg³ych i nadzorowanych 
przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kieruj¹cego 
dzia³em administracji rz¹dowej lub wojewodê, Rada 
Sekcji Krajowej N.S.Z.Z. „Solidarnośæ” Pracowników 
Weterynarii funkcjonuj¹ca w strukturach Krajowego 
Sekretariatu Rolnictwa N.S.Z.Z. „Solidarnośæ” zwraca 
uwagê na zagro¿enie, jakie mo¿e spowodowaæ wpro-
wadzenie w ¿ycie powy¿szych przepisów dla funkcjo-
nowania Inspekcji Weterynaryjnej pe³ni¹cej wa¿n¹ rolê 
w zapewnieniu bezpieczeñstwa zdrowotnego polskiej 
¿ywności pochodzenia zwierzêcego i weterynaryjnej 
ochrony zdrowia publicznego.

Zastosowanie rozwi¹zañ przewidzianych w art. 
15zzzzzo ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. mog¹-
cych na³o¿yæ obowi¹zek zmniejszenia zatrudnienia lub 
wprowadziæ mniej korzystne dla pracowników warunki 
zatrudnienia, pogarszaj¹c i tak trudn¹ sytuacjê wzglê-
dem niedofmansowanej i ubogiej kadrowo Inspekcji 
Weterynaryjnej, stanowi³oby zagro¿enie dla bezpie-
czeñstwa ¿ywnościowego kraju.

Aktualnie sytuacjê kadrow¹ w Inspekcji Weterynaryj-
nej pogarsza stwierdzany brak zainteresowania prac¹ w 
Inspekcji Weterynaryjnej m³odych lekarzy weterynarii 
z przyczyn finansowych. Jednocześnie nale¿y wska-
zaæ na du¿y odsetek uzupe³niaj¹cych braki kadrowe, 
merytorycznych pracowników w wieku emerytalnym, 
w niektórych powiatach stanowi¹cy 30% kadry mery-
torycznej. Ich ewentualne zwolnienie, jest powa¿nym 
zagro¿eniem, które uniemo¿liwi ci¹g³ośæ i skutecznośæ 
nadzoru weterynaryjnego w Polsce.

Uwzglêdniaj¹c bie¿¹c¹ analizê zatrudnienia w 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz raport Najwy¿szej 
Izby Kontroli z dnia 9 stycznia 2020r. (Nr ew. 
176/2019/P/19/084/LLO) stwierdzaj¹cy, ¿e spo-
śród inspekcji zajmuj¹cych siê kontrol¹ ¿ywności 
najbardziej dotkliwe skutki niedoborów kadrowych 
wystêpuj¹ w Inspekcji Weterynaryjnej, apelujemy do 
Pana Premiera o uznanie Inspekcji Weterynaryjnej za 
inspekcjê o szczególnym i kluczowym znaczeniu dla 
zapewnienia prawid³owego realizowania zadañ Pañ-
stwa, a tym samym o niestosowanie wobec niej roz-
wi¹zañ przewidzianych w art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy 
z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwi¹zaniach 
zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwal-
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czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych.

Maj¹c na uwadze powy¿sze fakty popieramy rów-
nie¿ Apel Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej z dnia 28 kwietnia 2020r. skierowany do 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o 
uwzglêdnienie trudnej sytuacji kadrowej i finansowej 
Inspekcji Weterynaryjnej przy ewentualnych pracach 
nad rozporz¹dzeniem określaj¹cym rodzaj stosowa-
nych rozwi¹zañ w zakresie ograniczenia kosztów wy-
nagrodzeñ osobowych w podmiotach wymienionych 
w art. 15zzzzzp ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. 
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobie-
ganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywo³anych nimi sytu-
acji kryzysowych, w którym przedstawiciele środowi-
ska weterynaryjnego zwracaj¹ uwagê na rolê nadzoru 
prowadzonego przez s³u¿by weterynaryjne i zagro¿eñ 
wynikaj¹cych z zastosowania powy¿szych rozwi¹zañ 
dla bezpieczeñstwa zdrowotnego polskiej ¿ywności i 
weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego,

W zwi¹zku z powy¿szym funkcjonuj¹ca w strukturach 
Krajowego Sekretariatu Rolnictwa N.S.Z.Z. „Solidar-
nośæ” Rada Sekcji Krajowej N.S.Z.Z. „Solidarnośæ” 
Pracowników Weterynarii apeluje o uwzglêdnienie 
wspólnych uwag i postulatów środowiska weterynaryj-
nego w trakcie ewentualnych prac nad przedmiotowym 
rozporz¹dzeniem.

Z powa¿aniem
PRZEWODNICZ¥CY RADY SEKCJI KRAJOWEJ

Pracowników Weterynarii
N.S.Z.Z. „SOLIDARNOŚÆ”

Lech Rybarczyk
Otrzymuj¹:
1. Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

- El¿bieta Witek;
2. Marsza³ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

- Tomasz Grodzki;
3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

- Jan Krzysztof Ardanowski;
4. Minister Rozwoju - Jadwiga Emilewicz;
5. Minister Finansów - Tadeusz Kościñski;
6. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji 

- Mariusz Kamiñski
7. Szef S³u¿by Cywilnej - Dobros³aw Dowiat-Urbañski

Do wiadomości:
1. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnośæ”;
2. Krajowy Sekretariat Rolnictwa NSZZ „Solidarnośæ”;
3. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

******************************************

Na prośbê Ojca Jerzego Brusi³o Krajowego 
Duszpasterza Lek. Wet. w Polsce przekazujemy 

Pañstwu jego list i modlitwy zwi¹zane 
z powstrzymaniem epidemii koronawirusa 

– list o. J.Brusi³o –

Szanowni Pañstwo!
Drodzy - Lekarze weterynarii, s³u¿by weterynaryjne, 

pracownicy, studenci, seniorzy weterynarii, ich rodziny 
i przyjaciele!

Zwykle w tym czasie przygotowujemy siê na Świêta 
Wielkanocne, cieszymy siê ze zbli¿aj¹cej siê wiosny, 
pracujemy, wype³niamy obowi¹zki, z trosk¹ myślimy 
o bliskich, planujemy swoje ¿ycie. W tym roku jednak, 
w tym niezwyk³ym czasie Wielkiego Postu, jest inaczej. 
Z dalekich Chin ju¿ od kilku tygodni s³yszeliśmy o nowej 
odmianie koronawirusa, o zagro¿eniu i trudnościach 
z opanowaniem rozprzestrzenieniem siê epidemii. Dziś 
mamy ju¿ zachorowania w Polsce, podejmowane s¹ 
środki zapobiegania chorobie, dzia³aj¹ s³u¿by i wielu 
ludzi zaanga¿owanych jest w walce z koronawirusem. 

Dla lekarzy weterynarii zmagaj¹cych siê ju¿ od 
dawna z epidemiami zwierz¹t, zoonozami i bezpie-
czeñstwem ¿ywnościowym ludzi dochodz¹ nowe wy-
zwania, nowe problemy i zagro¿enia. Doświadczeni 
z wieloma ju¿ chorobami zakaźnymi w naszej pracy 
wiemy najlepiej o realnych zagro¿eniach i szansach 
w opanowaniu trapi¹cej nas teraz epidemii. Wierzymy 
w mo¿liwości medycyny, podejmujemy dzia³ania profi-
laktyczne i szukamy te¿ wszêdzie pomocy, bo stawk¹ 
jest zdrowie i ¿ycie wielu osób, tak¿e wśród polskich 
s³u¿b i pracowników weterynaryjnych, naszych bliskich, 
s³abszych, starszych i dzieci.

Tak¹ duchow¹ pomoc¹ dla polskiej weterynarii, ju¿ 
od prawie 20 lat w zmaganiach z chorobami zwierz¹t 
i ludzi jest św. Roch z Montpellier (dla lekarzy i pracow-
ników katolików) i św. Serafin z Sarowa (dla lekarzy 
i pracowników prawos³awnych). Szczególnie w ostat-
nim czasie wielu lekarzy weterynarii daje świadectwo 
wsparcia św. Rocha w walce z afrykañskim pomorem 
świñ i mo¿liwe, ¿e niedawne ograniczenie niektórych 
ognisk epidemii w Zachodniej Polsce zawdziêczamy 
szczególnemu powierzeniu św. Rochowi polskiej we-
terynarii w 100-lecie obchodów naszego jubileuszu we 
Wroc³awiu. Stamt¹d, ustanowiona w murach Woje-
wódzkiego Inspektoratu figura św. Rocha, symbolizuje 
zawierzenie polskich lekarzy i pracowników weterynarii 
opiece Bo¿ej za wstawiennictwem naszego Patrona.

Dziś szczególnie gor¹co chcemy prosiæ Boga 
o powstrzymanie epidemii koronawirusa w Polsce 
i na świecie za przyczyn¹ św. Rocha, który opiekowa³ 
siê w swoich czasach (XIV w.) chorymi na d¿umê, sam 
prze¿y³ zara¿enie i wyzdrowia³, a za jego wstawien-
nictwem przez wieki uratowano wielu chorych ludzi 
i zwierzêta. 

Z wiar¹, ufaj¹c Bo¿ej Opatrzności, staraj¹c siê 
lepiej ¿yæ, modliæ siê i s³u¿yæ bliźnim, prosimy Ciê 
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św. Rochu nasz Patronie o cud powstrzymania epi-
demii i zdrowie wszystkich zara¿onych. Niech to 
doświadczenie naszej wiary i mi³ości wobec bliźnich 
sprawi, ¿e Wielki Post 2020 bêdzie lepszym czasem 
oczyszczenia, nawrócenia i przygotowania do Zmar-
twychwstania Chrystusa.

Na stronie Duszpasterstwa Lekarzy Weterynarii 
przy KIL-W https://www.vetpol.org.pl/duszpaster-
stwo-lekarzy-weterynarii znajduje siê specjalna 
modlitwa lekarza i pracownika weterynarii, któr¹ 
mo¿na wydrukowaæ i przynajmniej raz dziennie 
z wiar¹ odmówiæ. S¹ te¿ obrazki św. Rocha z Mont-
pellier oraz św. Serafina z Sarowa (inne wizerunki 
s¹ w Internecie), który równie¿ ma dar uzdrawiania 
z chorób. Obrazki mo¿na wydrukowaæ i umieściæ 
w miejscu pracy czy w domu, czêsto spogl¹daj¹c 
na naszych świêtych prosiæ Pana Boga o zdrowie 
swoje i bliskich, ochronê przed wszelkimi epide-
miami oraz b³ogos³awieñstwo w pracy z chorymi 
ludźmi i zwierzêtami.

* * *
Na rozpowszechnianie, kopiowanie i wykorzysty-
wanie modlitwy i obrazka św. Rocha z sanktuarium 
w Mikstacie, jest zgoda kustosza sanktuarium 
i duszpasterzy lekarzy weterynarii: katolickiego - 
o. Jerzego Brusi³o i prawos³awnego - ks. Piotra 

Rajeckiego.13 III 2020

* * *
Modlitwa lekarza i pracownika weterynarii 

przez wstawiennictwo św. Rocha z Montpellier

Bo¿e, Stworzycielu świata i wszystkich istot ¿y-
wych, Ty obdarzy³eś św. Rocha, wyznawcê, patrona 
polskich lekarzy weterynarii, wra¿liwości¹ na potrzeby 
ludzi i zwierz¹t oraz godn¹ naśladowania wytrwa³ości¹ 
w czynieniu dobra, cierpliwości¹ w znoszeniu przeciw-
ności i świêtości¹ w codziennym wype³nianiu Twojego 
Prawa, pozwól za Jego przyk³adem coraz lepiej po-
dejmowaæ obowi¹zki rodzinne, zawodowe i spo³ecz-
ne oraz odpowiedzialnie i sumiennie opiekowaæ siê 
Twoim stworzeniem.

Dziêkujê Ci, Wszechmog¹cy Bo¿e, za powo³anie do 
s³u¿by Twojemu stworzeniu i za wstawiennictwem św. 
Rocha proszê o ochronê powierzonych mej opiece 
ludzi i zwierz¹t przed epidemiami, chorobami i bólem, 
aby wszêdzie g³oszono Twoj¹ chwa³ê. Przez Chrystusa 
Pana naszego. 

Amen.

Modlitwa lekarza i pracownika weterynarii przez 
wstawiennictwo św. Serafina z Sarowa

Bo¿e, w Trójcy Jedyny, Stwórco świata i cz³owieka, 
Ty da³eś swemu s³udze pustelnikowi św. Serafinowi 
z Sarowa, patrona lekarzy i pracowników weterynarii, 
dar nadzwyczajnego poznawania rzeczy, wypêdzania 
z³ych duchów i uzdrawiania ludzi i zwierz¹t, daj za 
Jego przyk³adem ducha pokuty, umartwienia i troski 
o bliźnich, abyśmy mogli zbli¿aæ siê do Jezusa Chry-
stusa i Najświêtszej Maryi Panny oczekuj¹c nagrody 
wiecznej.

Dziêkujê Ci, Wszechmog¹cy Bo¿e, za powo³anie 
do s³u¿by Twojemu stworzeniu i ludziom a za wsta-
wiennictwem św. Serafina proszê o ³askê zdrowia, 
ochronê przed epidemiami, ulgê w cierpieniu i b³o-
gos³awieñstwo dla powierzonych mi ludzi i zwierz¹t. 
Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen
Prof. Janeczek

PALEOBIOLOGIA 
MA WIELE DO ODKRYCIA

Nowo mianowany profesor Maciej Janeczek z Ka-
tedry Biostruktury i Fizjologii Zwierz¹t o tym, co 
nam mówi¹ kości, co odkrywa archeozoologia, 
ale te¿ jaki powinien byæ dobry lekarz weterynarii 
i czego uczy studentów. 

27 maja 2020r.
Paleobiolog jest jak detektyw. Czuje siê Pan cza-
sami jak Sherlock Holmes?
Bez przesady, choæ czasem rzeczywiście trzeba roz-

wi¹zaæ zagadkowe zjawisko. Tak by³o na stanowisku 
archeologicznym Litovska Mara na S³owacji, gdzie 
wystêpowa³o bardzo du¿o szcz¹tków postkonsump-
cyjnych psów. Zaskoczy³o nas to, bo o ile w miejscach 
kultu mo¿na siê tego spodziewaæ, to w osadzie zwyk³ej 
ju¿ niekoniecznie. Odkryte przez nas szcz¹tki nosi³y 
ślady charakterystyczne dla oddzielania miêsa od kości 
takie jak choæby wybijanie ¿uchwy ze stawu skroniowo-
-¿uchwowego, czy oddzielanie jêzyka od ¿uchwy. Ale 
w trakcie badañ okaza³o siê, ¿e tê osadê zamieszkiwa³o 
plemiê celtyckie Kotynów, wobec którego Rzymianie 
prowadzili akcjê pacyfikacyjn¹. Gród najprawdopo-
dobniej by³ oblegany, co doprowadzi³o do kryzysu 
w zaopatrzeniu w ¿ywnośæ i Celtowie zmuszeni byli 
zjeśæ psy, jakie z nimi ¿y³y. Có¿, napytali sobie i psom 
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biedy, bo podczas wojen makromañskich opowiedzieli 
siê po stronie Germanów.

Prof. Maciej Janeczek (pierwszy z lewej) z prof. Vedatem 
Onarem z Istambu³u (fot. archiwum prywatne)

Prze¿y³ Pan szok? W Europie psów chyba nie ja-
dano.
A zdziwi³aby siê pani. Jadano je nie tylko podczas 

kryzysów na przyk³ad w czasie wojen, ale te¿ podczas 
uczt rytualnych.

Czy takie odkrycie wprost zwi¹zane z histori¹ da-
nego regionu lekarzowi medycyny weterynaryjnej 
poszerza horyzonty?

Archeozoologia to nauka interdyscyplinarna. Zupe³-
nie innych zjawisk mo¿emy siê spodziewaæ w du¿ych 
miastach rzymskich typu Konstantynopol czy Iustiniana 
Prima, a zupe³nie innych na przyk³ad we Wroc³awiu 
w okresie po lokacji miejskiej. To s¹ ró¿ne zagadnienia 
rzeczywiście wymagaj¹ce znajomości historii danego 
obszaru niezbêdnej do interpretacji tego, co ma siê 
przed oczyma.

Jakie to ró¿nice?
Na przyk³ad w obszarze rzymskim byd³o s³u¿y³o 

przede wszystkim do transportu ¿ywności. Du¿e miasta 
rzymskie potrzebowa³y zasobów ¿ywności pochodzenia 
roślinnego i byd³o poci¹gowe musia³o byæ silne i du¿e. 
Na obszarach, gdzie ¿y³y plemiona germañskie czy 
s³owiañskie byd³o z kolei by³o niewielkie, a u¿ytkowano 
je przede wszystkim w celu pozyskiwaniu mleka. Co 
ciekawe, po podboju Galii przez Rzymian fenotyp byd³a 
zmienia siê i na tych terenach zaczyna siê pojawiaæ 
byd³o typowe dla Rzymu, które ca³kowicie wypiera to 
miejscowe. Albo inny przyk³ad: jeśli mam do czynie-
nia z miastem rzymskim, gdzie na przyk³ad znajduje 
siê hipodrom, to mo¿emy siê spodziewaæ i z regu³y 
znajdujemy, szcz¹tki koni, które biega³y w wyścigach 
rydwanów. Szcz¹tki te maj¹ bardzo specyficzne zmia-
ny, jakich nie spotykamy u koni ze średniowiecznej 
Europy.

Co z punktu widzenia paleobiologa jest charakte-
rystyczne dla takiego miasta jak Wroc³aw?
Lokacja nie dotyczy³a ca³ego miasta, a tylko pew-

nych jego obszarów. I okazuje siê, ¿e kiedy dochodzi do 
lokacji miasta, zmieniaj¹ siê preferencje czy te¿ gusta 

mieszkañców tego obszaru. O ile wcześniej dominu-
je np. wśród szcz¹tków postkonsumpcyjnych trzoda 
chlewna, o tyle w okresie polokacyjnym zaczyna do-
minowaæ byd³o. To zjawisko bardzo ciekawe, dlatego, 
¿e świnie, utrzymywane tak¿e w mieście, nie wyma-
gaj¹ du¿ej ilości paszy i du¿ego poziomu hodowlane-
go w przeciwieñstwie do byd³a. Ju¿ w średniowieczu 
wiêc byd³o jest drogie, na jego jedzenie mog¹ sobie 
pozwoliæ zamo¿ni ludzie, w dodatku jest ono importo-
wane z dalekich krain, czyli prawdopodobnie z Wêgier. 
Ta zamiana świni na krowê oznacza, ¿e mo¿liwości 
finansowe mieszkañców miasta zmieniaj¹ siê, staj¹ 
siê bogatsi, mog¹ sobie pozwoliæ na wiêcej, równie¿ 
w kwestii jedzenia. Prawdopodobnie mamy te¿ tu do 
czynienia ze sprowadzaniem kolonistów przez ksi¹¿¹t 
wroc³awskich. To jest bardzo ciekawe zjawisko i mo¿na 
je w czasie obserwowaæ.

Prof. Maciej Janeczek podczas jednej z uroczystości na 
Wydziale Biologii i Hodowli Zwierz¹t - razem z m.in. rek-
torem Tadeuszem Trziszk¹ (fot. Tomasz Lewandowski)

Wspomnia³ Pan, ¿e charakterystyczne dla obsza-
rów rzymskich czy znajduj¹cych siê pod panowa-
niem Rzymian jest to, ¿e byd³o s³u¿y³o jako zwierzê 
poci¹gowe, co w takim razie jedli mieszkañcy tych 
ziem?
Przeciêtny Rzymianin jad³ przede wszystkim potra-

wy pszenne, miêso by³o zarezerwowane dla elit, a ¿e 
miasta imperium by³y wielkimi ośrodkami, które liczy³y 
czasem po kilkaset tysiêcy mieszkañców, to te¿ zapo-
trzebowanie na zbo¿e by³o ogromne. 

I ten kto zapewnia³ zbo¿e ludowi, mia³ w³adzê.
Dok³adnie.
Co z perspektywy archeobiologa mo¿na powiedzieæ 
o stosunku cz³owieka do zwierz¹t?
Ten stosunek to sprawa bardzo z³o¿ona. Ju¿ od 

kultur staro¿ytnych obserwujemy wielki szacunek dla 
wybranych gatunków, na przyk³ad byd³a czy kotów. 
W staro¿ytnym Egipcie, kiedy po ceremonii bóg inkar-
nowa³ siê w zwierzê, zabijano je i urz¹dzano uroczysty 
pogrzeb. By³y te¿ specjalne cmentarzyska dla ofiarnych 
krów. Z drugiej strony pawiany poświêcone bogu To-
towi by³y utrzymywane w ciemnych pomieszczeniach, 
mia³y krzywicê, braki zêbowe, z³amania świadcz¹ce 
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o tym, ¿e albo bi³y siê miêdzy sob¹ albo by³y niedo¿y-
wione. Ma³o tego, koty, o których Herodot pisze, ¿e 
by³y dla Egipcjan świête, po ceremonii religijnej traci³y 
¿ycie - skrêcano im karki. A wiêc by³y zwierzêtami 
ofiarnymi. Jak wiêc widaæ stosunek ludzi do zwierz¹t 
bywa ró¿ny i oczywiście czasem zwierzêta by³y du¿o 
cenniejsze od ludzi - jeden koñ rycerski w okresie śre-
dniowiecza by³ wart kilka wsi razem z mieszkañcami.

A w Rzymie jeden nawet zosta³ senatorem.
Tak, mianowa³ go cesarz Kaligula. A wracaj¹c do 

naszego stosunku do zwierz¹t - on siê oczywiście zmie-
nia w sposób pozytywny.

Jest Pan te¿ bieg³ym. Bada Pan ofiary ludzi?
Zajmujê siê przemytem. Polska jest tras¹ przerzu-

tow¹ rogów nosoro¿ców bia³ych, a ja jestem w grupie 
specjalistów, którzy prowadz¹ badania identyfikacyjne 
tych rogów, czy s¹ one prawdziwe czy sfa³szowane. 
Ten przemyt wynika oczywiście z pokutuj¹cego prze-
konania, ¿e ów róg ma szczególne w³aściwości m.in. 
wp³ywaj¹ce na mêskośæ, a ich źród³em jest tradycyjna 
medycyna chiñska. Zag³êbiem „produkcji” takich ro-
gów s¹ wiêc Chiny i Wietnam i to stamt¹d s¹ wywo-
¿one w ró¿ne strony świata. Istnieje legalny obrót, ale 
ze wzglêdu na zainteresowanie mamy te¿ do czynienia 
z fa³szerstwami. Naszym zadaniem jest wytropiæ te 
podrobione rogi.

Port Teodozjusza w Konstantynopolu zniszczy³ kataklizm 
- dzisiaj to najwiêkszy staro¿ytny port badany przez arche-

ologów i paleobiologów (fot. archiwum prywatne)
Wróæmy do przesz³ości: co paleobiolog mo¿e po-
wiedzieæ o zwierzêtach towarzysz¹cych cz³owiekowi 
przez stulecia?
Powie, ¿e cz³owiek zmieni³ te zwierzêta, poniewa¿ 

one czêsto nie przypominaj¹ w ¿aden sposób swoich 
dzikich przodków i to nie tylko pod wzglêdem fenoty-
pu czyli wygl¹du zewnêtrznego, ale tak¿e pod wzglê-
dem charakteru. S¹ du¿o ³agodniejsze, czêsto nie s¹ 
w stanie sobie poradziæ bez cz³owieka w środowisku 
zewnêtrznym. Mo¿e z wyj¹tkiem kota, ale tu ca³y czas 
trwa dyskusja, czy to jest zwierzê udomowione, czy 
oswojone. Ale tak jak cz³owiek znacz¹co zmieni³ zwie-
rzêta, tak te¿ one zmieni³y jego. Najpierw nauczy³ siê 
pozyskiwaæ produkty pochodzenia zwierzêcego wi¹¿¹-
ce siê ze śmierci¹, a wiêc skóry, kości, t³uszcz, miêso. 

Ale potem nauczy³ siê pozyskiwaæ od zwierz¹t ró¿ne 
produkty bez ich uboju, a wiêc we³nê, mleko, jajka. 
Oczywiście te zmiany, nowe umiejêtności cz³owieka, 
sta³y siê impulsem do rozwoju cywilizacyjnego.

Gdyby nie zwierzêta, cz³owiek nie polecia³by w ko-
smos?
I to nawet dos³ownie, bo przecie¿ pierwsza w ko-

smos polecia³a £ajka. Myślê, ¿e cz³owiek nie zbudowa³-
by takiej cywilizacji gdyby nie zwierzêta, ich udomowia-
nie, za którym posz³a te¿ zmiana diety itd. Oczywiście 
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e proces wykorzystywania zwierz¹t 
w obecnej chwili ma charakter trochê patologiczny. 
Mam tu na myśli wielkie fabryki ¿ywności, w których 
zapomina siê, ¿e ta ¿ywnośæ to ¿ywe i czuj¹ce istoty.

Mówi Pan o produkcji miêsnej - ju¿ samo to okre-
ślenie odbiera świniom, owcom, krowom, cielêtom, 
kurom podmiotowośæ.
Dok³adnie, ono definiuje rolê zwierzêcia. My w grun-

cie rzeczy nie zdajemy sobie sprawy z tego co to jest, bo 
na co dzieñ obcujemy ze zwierzêtami domowymi takimi 
jak pies, kot, świnka morska, natomiast zwierzêta go-
spodarskie s¹ w dzisiejszych czasach wykorzystywane 
w sposób bardzo ekstremalny.

Skoro my wp³ynêliśmy na zwierzêta, to co zwierzê-
ta zmieni³y w naszych zachowaniach?
Myślê, ¿e ich wci¹¿ nie rozumiemy. Przez d³ugi czas 

dominowa³o podejście takie, ¿e to my kszta³tujemy 
zwierzêta i wykorzystujemy je w dowolny sposób. Koñ 
by³ wykorzystywany przede wszystkim w celach mili-
tarnych, byd³o transportowych, trzoda chlewna - kon-
sumpcyjnych. Dzisiaj rozumiemy ju¿, ¿e pewne gatunki 
zwierz¹t wykszta³caj¹ coś, co nosi znamiona kultury, 
tworz¹ spo³eczności np. szympansy bonobo, delfiny, 
wieloryby czy s³onie. Na razie nie jesteśmy na etapie, 
który pozwoli³by nam zrozumieæ do koñca te mecha-
nizmy, ale musimy uświadomiæ sobie, ¿e zwierzêta s¹ 
du¿o bardziej z³o¿onymi organizmami ni¿ nam siê do 
tej pory wydawa³o i ni¿ twierdzi³ Kartezjusz.

Wróæmy do wykopalisk, w których Pan uczestni-
czy. Jedzie Pan na stanowisko, wchodzi do wykopu 
i co czuje?
To fascynuj¹ce zajêcie, tym bardziej, ¿e towarzysz¹ 

mu liczne niespodzianki. Znajdujemy na przyk³ad ofiarê 
zak³adzinow¹, czyli szcz¹tki psa z³o¿onego w ofierze 
bóstwom chtonicznym i wydawaæ by siê mog³o, ¿e 
powinno to byæ zwierzê w dobrej kondycji, świetnie 
utrzymane. A tymczasem okaza³o siê, ¿e by³o ono ciê¿-
ko chore - cierpia³o na nowotwór, kostniakomiêsaka 
naczyniowatego, a wiêc w ofierze z³o¿ono zwierzê, 
które sta³o nad grobem, ¿e tak powiem.

Ekonomia?
Mo¿liwe, choæ ryzykowna, bo przecie¿ bóstwo mo-

g³o siê obraziæ. No chyba, ¿e to zwierzê by³o tak ewi-
dentnie inne, ¿e stanowi³o atrakcyjn¹ ofiarê.

Kiedy zaj¹³ siê Pan paleobiologi¹, powiêkszy³ swoj¹ 
bibliotekê o pozycje z zakresu archeologii, historii?
Zdecydowanie tak, ale te¿ historia, przede wszyst-
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kim staro¿ytna, zawsze by³a moim hobby. Uzupe³ni³em 
wiêc zbiory o autorów antycznych takich jak Ksenofont 
czy Herodot, w znacznej mierze w wydaniach obco-
jêzycznych, bo polskich t³umaczeñ literatury z okresu 
antycznego jest zdecydowanie za ma³o.

Archeozoologia „mówi” nie tylko o historii zwierz¹t, ale 
te¿ o rozwoju cywilizacji cz³owieka (fot. Tomasz Lewan-

dowski)
Bo kiedyś w szko³ach uczono ³aciny…
No tak, ja ³acinê poznawa³em tylko od strony me-

dycznej.
Czy w tej specjalizacji paleobiologicznej jest Pan 
te¿ trochê historykiem i socjologiem, a nie tylko 
biologiem?
Oczywiście, ¿e tak, bo poszczególne stanowiska 

„opowiadaj¹” nam o ludności, która je zamieszkiwa³a. 
Jeśli na Dolnym Śl¹sku mamy typowy zameczek rau-
britterów, czyli rycerzy rabusi, to tam znajdujemy du¿o 
szcz¹tków zwierz¹t ³ownych, ekskluzywnych, bo ch³op 
nie móg³ polowaæ na jelenie czy dziki i to pod kar¹ 
g³owy. Natomiast jeśli mamy do czynienia z wsi¹, gdzie 
ów ch³op mieszka³, to najwiêcej bêdzie tam szcz¹tków 
kóz i owiec, a potem świñ.„

A wiêc rozwarstwienie spo³eczne czy te¿ drabinê 
feudaln¹ mo¿na odczytaæ ju¿ choæby z tych szcz¹t-
ków, jakie znajdujemy.

Tak samo we Wroc³awiu, jeśli mamy czêśæ ksi¹¿êc¹ 
i kościeln¹ miasta, to te¿ odnajdujemy szcz¹tki świad-
cz¹ce o ró¿nicach w spo¿ywanym pokarmie, a wiêc 
pokazuj¹ nam one sytuacjê spo³eczn¹.

To dlaczego wybra³ Pan weterynariê a nie historiê? 
Zainspirowa³ Pana ojciec, bo przecie¿ Janeczkowie 
to jeden z rodzinnych klanów z UPWr.
Nie bêdê oryginalny, zawsze bardzo lubi³em zwierzê-

ta. Mam w domu dwa koty, dwa psy i królika. Poza tym 
rzeczywiście jesteśmy trochê weterynaryjnym klanem 
- brat mojej babci, profesor Józef Utzig, by³ lekarzem 
medycyny weterynaryjnej, tato te¿ jest i naturaln¹ kole-
j¹ losu ja równie¿ wybra³em ten zawód. I lubiê go. Lubiê 
leczyæ zwierzêta, jestem praktykuj¹cym lekarzem, a nie 
tylko badaczem staro¿ytnych szcz¹tków.

Jak Pan rozmawia ze swoimi pacjentami?

Rozmawiam z w³aścicielem, ale te¿ mówiê do pa-
cjenta. I bardzo prze¿ywam sytuacje, kiedy musimy 
wspólnie podj¹æ decyzjê o eutanazji, kiedy jest ona 
uśmierzeniem niepotrzebnego cierpienia. Mamy ten 
przywilej, ¿e mo¿emy ul¿yæ zwierzêciu.

A jednocześnie tzw. dobra śmieræ w przypadku 
ludzi budzi ogromne kontrowersje natury etycznej 
i religijnej.
To prawda, ocenê radykalnie zmieni³o chrześcijañ-

stwo, bo śmiertelnie ranny centaur Chiron, któremu 
grozi³o wieczne cierpienie, poprosi³ Zeusa o dobr¹ 
śmieræ. A wiêc u staro¿ytnych Greków by³o to przywi-
lej, nie kara, bo pojêcie grzechu przecie¿ nie istnia³o.

Przywo³a³ Pan Chirona - pó³ cz³owieka, pó³ konia.
Chce mnie pani zapytaæ o to, czy ludzie upodobnia-

j¹ siê do swoich zwierz¹t? Rzeczywiście czêsto widz¹ 
w zwierzêtach swoje cechy, albo takie, które chcieliby 
zobaczyæ. Ale warto wiedzieæ, ¿e psy maj¹ to do siebie, 
¿e lubi¹ byæ akceptowane i lubi¹ sprawiaæ przyjemnośæ 
cz³owiekowi, tak wiêc pewne zachowania, które cz³o-
wiek premiuje, psy automatycznie, z wielk¹ radości¹, 
powtarzaj¹. U kotów ju¿ nie ma takiego schematu, ale 
generalnie ludzie maj¹ du¿¹ identyfikacjê ze swoimi 
podopiecznymi.

Tradycja rodzinna i mi³ośæ do zwierz¹t nie ozna-
cza³a, ¿e zostanie siê naukowcem.
Ale ju¿ na studiach by³em bardzo aktywny w stu-

denckim kole naukowym, pod kierunkiem profesora 
Pospiesznego. I tam z³apa³em bakcyla - spodoba³a mi 
siê nauka i prowadzenie badañ naukowych. Z czasem 
to ewoluowa³o. I uda³o mi siê po³¹czyæ zainteresowania 
naukowe z hobbystycznymi, wiêc jestem szczêśliwym 
cz³owiekiem - robiê to, co lubiê.

Prof. Maciej Janeczek (w środku): - Mam szczêście, bo robiê 
to, co lubiê (fot. Tomasz Lewandowski)

To jak to siê sta³o, ¿e od morfologii otworu wiel-
kiego u psa poszed³ Pan w kierunku badania psich 
szcz¹tków w osadach celtyckich?
Wbrew pozorom to akurat kierunek bardzo czytel-

ny: otwór wielki, czyli otwór w czaszce, przez który 
wychodzi rdzeñ krêgowy ma bardzo du¿e znaczenie 
we wspó³czesnych patologiach uk³adu nerwowego 
szczególnie ma³ych ras psów np. yorkshire terier czy 
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cavalier kings charles spaniel a wiêc ras miniaturo-
wych. I patologie w ukszta³towaniu tego otworu s¹ 
jednym z elementów zespo³u neurologicznego, który 
siê nazywa zespo³em Arnolda=Chiari. Postanowi³em 
sprawdziæ, czy zmiany w otworze potylicznym wy-
stêpowa³y te¿ u psów w odleg³ych czasach. I okaza³o 
siê, ¿e jedyne miejsca, gdzie znaleźliśmy szcz¹tki z tak 
zmienionym otworem wielkim, jaki wystêpuje u wspó³-
czesnych ras, s¹ w strefie kultury rzymskiej. Ostatnie 
znaleziono w Konstantynopolu, a wiêc w Bizancjum. 
Natomiast u szcz¹tków znalezionych na terenach za-
mieszkiwanych przez plemiona s³owiañskie, scytyjskie 
czy germañskie takich zmian nie ma, co oznacza, ¿e 
s¹ one konsekwencj¹ hodowli. I dowodzi to ingerencji 
cz³owieka w morfologiê psa. Jak widaæ, moje badania 
nad otworem potylicznym i archeozoologia s¹ bardzo 
blisko siebie.

Co jest warunkiem sukcesu w Pana dziedzinie?
Otwarcie na inne dyscypliny nauki, przede wszyst-

kim na archeologiê i na historiê. Kluczem s¹ kontakty 
miêdzynarodowe, bo bez nich obszar badawczy bardzo 
siê zawê¿a. To w³aśnie dziêki kontaktom naukowym 
uda³o mi siê odwiedziæ stosunkowo sporo stanowisk 
archeologicznych za granic¹ o zupe³nie innym charak-
terze ni¿ mamy do czynienia w Polsce. W Istambule 
pod patronatem UNESCO pracowaliśmy w antycznym 
porcie, zniszczonym przez tsunami. Nie wiemy, czy 
wywo³a³o je trzêsienie ziemi, ale wskutek tej katastrofy 
naukowcy maj¹ 100 antycznych galer do badania. Jak 
do tej pory to najwiêkszy taki port, który jest obiektem 
badañ archeologów. Na S³owacjê kilka razy zaprosi³a 
nas S³owacka Akademia Nauk, do Iustiniana Prima, 
miasta za³o¿onego przez cesarza Justyniana - Serbo-
wie. To bardzo ciekawe, du¿e miasto, w którym by³ 
m.in. pa³ac cesarza Dioklecjana, hipodrom, w którego 
ruinach znaleźliśmy wiele szcz¹tków koni wyścigowych.

Uczy Pan swoich studentów takiej otwartości?
Przede wszystkim uczê ich anatomii. (śmiech) A na 

powa¿nie: uczê ich tego, co bêdzie im przydatne w pra-
cy lekarza weterynarii. Anatomia po ogrom wiedzy, 
uczymy siê kilku gatunków zwierz¹t, z których ka¿dy 
ma swoj¹ specyfikê.

Jak anatomia to i stó³ sekcyjny.
Oczywiście, zaczynamy od materia³u kostnego - to 

nie jest tak du¿y szok dla studentów pierwszego roku. 
Zreszt¹ pocz¹tkowo i tak prze¿yciem jest zmiana try-
bu uczenia siê: ze szkolnego, do którego przywykli 
w liceum, do akademickiego. Po tym rozbiegu oste-
ologicznym przystêpujemy do prac na zw³okach i tutaj 
student musi wiedzieæ, ¿e by³a to istota ¿yj¹ca, a wiêc 
nale¿y jej okazaæ szacunek. Te zw³oki nie s¹ obiektem 
zabawy, ¿artu, ale nauki, s³u¿¹ zdobyciu wiedzy, która 
w przysz³ości ma pozwoliæ ratowaæ inne zwierzêta.

Jaki powinien byæ dobry lekarz weterynarii?
Powinien byæ zrównowa¿ony i spokojny, te cechy 

w sytuacjach kryzysowych, a takich mo¿e byæ wiele, s¹ 
najwa¿niejsze. Lekarz nie mo¿e panikowaæ, musi umieæ 
szybko podejmowaæ decyzje, mieæ opanowane pewne 
schematy postêpowania, ale te¿ musi mieæ otwarty 

umys³, bo w tym zawodzie trzeba siê nieustannie uczyæ, 
doskonaliæ, poznawaæ nowe metody leczenia, diagno-
styki. Medycyna zmienia siê dynamicznie. Zupe³nie ina-
czej wygl¹da³a 30 lat temu, a zupe³nie inaczej wygl¹da 
dzisiaj, a w weterynarii ten skok jest wrêcz szokuj¹cy.

Dobry lekarz weterynarii powinien te¿ byæ dobrym 
psychologiem?
Czy dobrym to nie wiem, ale na pewno umiejêtności 

psychologiczne w tym zawodzie s¹ wa¿ne i pomoc-
ne. Przecie¿ nasza praca w znacznej mierze opiera 
siê na kontakcie z w³aścicielem, rozmowie z nim. To 
z wywiadu, jaki zbieramy, dowiadujemy siê, co dzieje 
siê ze zwierzêciem. A w³aściciele mówi¹ ró¿ne rzeczy 
i trzeba z tego umieæ wy³uskaæ to, co najwa¿niejsze 
i prawdziwe. A w trudnych sytuacjach musimy uświa-
domiæ w³aścicielom pewne rzeczy, np. to, ¿e pacjent 
cierpi na chorobê nieuleczaln¹ i najlepszym wyjściem 
z sytuacji jest eutanazja. Albo ¿e cierpi na chorobê 
przewlek³¹, tak jak cz³owiek i np. do koñca ¿ycia bêdzie 
musia³ braæ insulinê.

Co nas mo¿e jeszcze zaskoczyæ w archeozoologii?
Ca³y czas jesteśmy zaskakiwani. Choæby nasz pogl¹d 

na pochodzenie i kszta³towanie siê homo sapiens, czyli 
cz³owieka dynamicznie siê zmienia i to w ci¹gu kilku 
ostatnich lat. Nagle dowiedzieliśmy siê, ¿e spora pula 
naszych genów to geny neandertalczyka, zmieni³ siê 
wiêc nasz ogl¹d neandertalczyka. Ale to nie koniec. 
Okazuje siê, ¿e mamy te¿ spor¹ pulê genów deniso-
wianina, innego cz³owieka pierwotnego. I jakby by³o 
ma³o, s¹ te¿ geny, które pochodz¹ od gatunku, którego 
jeszcze nie zidentyfikowaliśmy. Ten przewrót wiêc ca³y 
czas trwa - 30 lat temu takie pogl¹dy by³yby fantastyk¹ 
naukow¹, a obecnie, dziêki postêpowi przede wszyst-
kim genetyki, wiemy du¿o wiêcej. Spójrzmy choæby 
na psy.„

Badania genetyczne pokazuj¹, ¿e psa udomo-
wiono oko³o 150 tysiêcy lat temu na terenie Azji 
wschodniej. Psie szcz¹tki, które mo¿emy zidenty-
fikowaæ z ca³¹ pewności¹, pochodz¹ jednak z ok. 
15 tysiêcy lat przed nasz¹ er¹. Ale odnaleziono te¿ 
szcz¹tki, które pochodz¹ sprzed 30 tysiêcy lat i nie 
jesteśmy pewni, czy to jest pies czy wilk.

Nauka wci¹¿ dokonuje przewrotów w naszym my-
śleniu i pojmowaniu świata, choæ pewnie dla wielu nie 
s¹ one tak spektakularne jak np. odnalezienie kolejnej 
planety w uk³adzie s³onecznym. Co wiêcej, w Stanach 
Zjednoczonych kreacjoniści nieuznaj¹cy teorii ewolucji 
maj¹ w³asne szko³y, muzea i prowadz¹ równoleg³¹ dzia-
³alnośæ dydaktyczn¹ i paranaukow¹, maj¹c¹ uzasadniæ 
ich koncepcje w kontrze do teorii Darwina. 

To z Pana perspektywy - istnieje sprzecznośæ po-
miêdzy światem religijnym duchowym a nauk¹?
Zale¿y od spojrzenia. Jeśli literalnie odczytamy bi-

bliê, to jest ona nie do pogodzenia z nauk¹. Jedno-
cześnie jednak wiemy, ¿e jest ona pe³na zapo¿yczeñ 
z innych tekstów religijnych, choæby z sumeryjskiego 
eposu o Gilgameszu opisuj¹cego potop. I jeśli z t¹ 
świadomości¹ kompilacji, wielu źróde³, zakresu histo-



121Biuletyn DIL-Wet. 30, Nr 2 (118), 2020

rycznego podejdziemy otwarcie to biblijnego czasu, to 
wtedy mamy proces ewolucyjny. Przecie¿ nic nie dzieje 
siê od razu i nie wiemy, ile naprawdê trwa³o owe sześæ 
biblijnych dni stworzenia. Poza tym patrz¹c na bibliê 
naukowo warto pamiêtaæ, ¿e jest ona pisana z per-
spektywy dośæ marginalnego w staro¿ytności narodu, 
z uwzglêdnieniem zasad polityki historycznej, mo¿na by 
powiedzieæ, ¿e propagandowo - jej celem by³o przecie¿ 
skonsolidowanie spo³eczności wokó³ zasad nadanej 
jej, jako narodowi wybranemu, przez boga, z którym 
zawar³a przymierze. No i dla pe³nego obrazu: by³y trzy 
biblie, babiloñska, aleksandryjska i jerozolimska. Obec-
ny kanon to po prostu kompromis. 

Kiedy siada Pan przed mikroskopem, analizuje 
zebrany materia³, to jest Pan demiurgiem czy te¿ 
staje pokornie przed tajemnic¹ stworzenia?
Zdecydowanie to drugie. Natura jest wci¹¿ ma³o zba-

dana i pe³na tajemnic, czego najlepszym przyk³adem 
jest pandemia koronawirusa. Wydawa³o nam siê, ¿e 
panujemy nad światem, a tymczasem struktura, która 
nawet nie jest bakteri¹, wywróci³a nam ten świat do 
góry nogami.

rozmawia³a Katarzyna Kaczorowska

Zagadnienia

zawodowe

dr n.wet. Wojciech Hildebrand
specjalista chorób psów i kotów
Przychodnia Weterynaryjna Neovet, Wroc³aw

CHEMIOTERAPIA PSÓW I KOTÓW

Wstêp
Chemioterapia jest metod¹ leczenia choroby nowo-

tworowej poprzez stosowanie substancji hamuj¹cych 
namna¿anie komórek nowotworowych. Jest to sto-
sunkowo m³oda dziedzina onkologii, jednak w wielu 
przypadkach stosowana jako jedyna forma terapii daje 
szanse na zmniejszenie uci¹¿liwości dolegliwości zwi¹-
zanych z procesem nowotworowym powoduj¹c remi-
sjê. Pocz¹tki chemioterapii siêgaj¹ pierwszej po³owy 
XX wieku i wi¹¿¹ siê z poszukiwaniem sposobu leczenia 
bia³aczki ludzi. Potrzeba znalezienia skutecznych che-
mioterapeutyków w walce z chorobami nowotworowy-
mi wi¹za³a siê z brakiem mo¿liwości lub skuteczności 
stosowania innych form terapii. Stosowanie leków 
cytostatycznych wymaga wiedzy i doświadczenia oraz 
zaplecza pozwalaj¹cego na bezpieczne ich przygoto-
wywanie i stosowanie. 

Cel
Celem terapii choroby nowotworowej jest szeroko 

pojêta poprawa komfortu ¿ycia pacjenta. Uzyskuje siê 
to poprzez ca³kowite lub czêściowe usuniêcie zmiany 
nowotworowej, a jeśli jest to niemo¿liwe, to poprzez 
zmniejszenie lub zlikwidowanie negatywnego bezpo-
średniego lub pośredniego oddzia³ywania tej¿e zmiany 
na organizm. W wiêkszości tego typu chorób najsku-
teczniejsz¹ metod¹ leczenia jest zabieg chirurgicznego 
usuniêcia zmiany. W przypadkach, w których brak jest 
mo¿liwości wykonania takiego zabiegu, lub zabieg by³-
by nieefektywny, wykonuje siê radioterapiê lub chemio-
terapiê. Warunkiem jednak powodzenia tych metod 
leczenia jest wra¿liwośæ komórek nowotworowych na 
promieniowanie lub leki cytostatyczne. 

Leki cytostatyczne
Chemioterapia polega na stosowaniu substancji 

prowadz¹cych do zahamowania tworzenia siê no-
wych komórek nowotworowych, obumarcie istniej¹-
cych i doprowadzenie w ten sposób do zahamowania 
wzrostu zmiany, a nastêpnie do jej wycofania (remisji). 
Leki cytostatyczne nale¿¹ do ró¿nych grup substancji 
chemicznych pochodzenia naturalnego oraz syntetycz-
nego i mog¹ zaburzaæ tworzenie nowych komórek na 
ró¿nym etapie ich rozwoju. Najczêściej ich dzia³anie 
polega na zaburzeniach w procesie przygotowania do 
mitozy i samej mitozy. Mo¿e siê to odbywaæ poprzez 
zaburzenie syntezy DNA w wyniku hamowania syntezy 
zasad purynowych (metotreksat - antagonista kwasu 
foliowego, merkaptopuryna, tioguanina, azatiopry-
na) lub pirymidynowych (metotreksat, fluorouracyl, 
cytarabina) albo poprzez zaburzenie replikacji DNA 
w efekcie zastêpowania atomu wodoru grup¹ alkilow¹ 
w cz¹steczce DNA (leki alkiluj¹ce), co powoduje two-
rzenie siê wi¹zañ krzy¿owych, zaburza replikacjê DNA 
lub proces transkrypcji (pochodne iperytu azotowego 
- cyklofosfamid, chlorambucil, melfalan; pochodne 
etenaminy - thiotepa; pochodne kwasu sulfonowego - 
busulfan; pochodne triazynowe - dakarbazyna; pochod-
ne nitrozomocznika - karmustyna, lomustyna). Innym 
mechanizmem zaburzeñ replikacji DNA i RNA mo¿e 
byæ tworzenie zwi¹zków z zasadami azotowymi DNA 
i w efekcie hamowanie syntezy DNA i transkrypcji (do-
ksorubicyna, epirubicyna, mitoksantron, daktynomycy-
na). Zaburzenie samego podzia³u mitotycznego mo¿e 
byæ wynikiem hamowania wytwarzania mikrotubul 
wrzeciona kariokinetycznego wytwarzanego w czasie 
mitozy (winkrystyna, winblastyna). Jeszcze innym me-
chanizmem prowadz¹cym do zahamowania podzia³ów 
komórkowych jest powodowanie powstawania krzy-
¿owych wi¹zañ nici DNA (cisplatyna, karboplatyna), 
a tak¿e dzia³anie enzymatyczne na substancje niezbêd-
ne do rozwoju komórek (asparaginaza - rozk³ada aspa-
raginê konieczn¹ do syntezy bia³ka; hydroksymocznik 
- hamuje reduktazê rybonukleinow¹ a w konsekwencji 
syntezê DNA). Wszystkie te mechanizmy zmierzaj¹ do 
zahamowania namna¿ania komórek nowotworowych 
jednak wp³ywaj¹ tak¿e na inne, prawid³owe komórki 
intensywnie dziel¹ce siê (szpik, nab³onki). Stosowanie 
wiêc leków cytostatycznych prowadzi do efektów ogól-



122 Biuletyn DIL-Wet. 30, Nr 2 (118), 2020

KATEGORYZACJA STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW 
Przedstawiamy opracowane przez Europejsk¹ Agencjê Leków EMA zalecenia stosowania antybiotyków. 
Kategoryzacja ma s³u¿yæ lekarzom weterynarii jako narzêdzie wspomagaj¹ce w podejmowaniu decyzji jakiego 
antybiotyku u¿yæ. Za pomoc w t³umaczeniu z jêzyka angielskiego dziêkujemy Polskiemu Stowarzyszeniu 

Lekarzy Weterynarii Ma³ych Zwierz¹t.
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byæ stosowane pojedynczo, jako monoterapia, jednak 
aby zwiêkszyæ skutecznośæ dzia³ania stosuje siê sche-
maty z³o¿one z kilku leków podawanych w określonych 
cyklach, odstêpach czasu. Zwiêksza to efektywnośæ 
terapii ale te¿ i toksycznośæ dla komórek prawid³owych. 
Odstêpy czasowe pomiêdzy kolejnymi podaniami le-
ków pozwalaj¹ na odbudowanie prawid³owych komó-
rek krwi, b³on śluzowych itp. Chemioterapia mo¿e 
byæ terapi¹ podstawow¹, zmierzaj¹c¹ do ca³kowitego 
wyleczenia lub znacz¹cej poprawy komfortu ¿ycia, 
mo¿e te¿ byæ uzupe³nieniem zabiegu operacyjnego 
lub radioterapii. W przypadku zabiegów operacyjnych, 
w których zachowanie czystego marginesu jest w¹t-
pliwe lub potencja³ dawania przerzutów bardzo du¿y, 
stosuje siê chemioterapiê uzupe³niaj¹c¹ po zabiegu 
(adiuwantow¹) lub rozpoczyna jeszcze przed zabiegiem 
(neoadiuwantowa). Celem takiej terapii jest zmniejsze-
nie ryzyka powstania przerzutów oraz wyd³u¿enie czasu 
do wznowy. W przypadku radioterapii udowodniono, 
¿e wcześniejsze (kilka godzin) podanie karboplatyny 
zwiêksza jej efektywnośæ. W przypadku guzów o bardzo 
wysokim stopniu z³ośliwości mo¿na stosowaæ zabieg 
chirurgiczny, radioterapiê i chemioterapiê ³¹cznie 
w celu zwiêkszenia efektywności. Chemioterapia sto-
sowana jako leczenie podstawowe mo¿e doprowadziæ 
do pojawienia siê wznowy w trakcie jej trwania. Mo¿e 
to wynikaæ z narastania oporności wielolekowej uwa-
runkowanej genetycznie lub mutowaniem linii komórek 
nowotworowych w kierunku lekooporności. Lekami, 
które przyspieszaj¹ powstanie takiego zjawiska s¹ gliko-
kortykosterydy stosowane jako monoterapia oraz do-
ksorubicyna. W takich przypadkach stosuje siê terapiê 
ratunkow¹ polegaj¹c¹ na wprowadzeniu do schematu 
leczenia nowych leków lub zastosowanie ca³kowicie 
nowego protoko³u. 

W zwi¹zku z tym, ¿e dawki terapeutyczne leków 
cytostatycznych s¹ bardzo zbli¿one do dawek tok-
sycznych, konieczna jest bardzo dok³adna kalkulacja 
ka¿dorazowo ilości podawanego leku. Metabolizm 
i wydalanie leków cytostatycznych g³ównie odbywa 
siê w w¹trobie i nerkach, a wielkośæ tych narz¹dów i co 
za tym idzie mo¿liwości metaboliczne, s¹ lepiej skorelo-
wane z powierzchni¹ ni¿ z mas¹ cia³a. W zwi¹zku z tym 
dawki leków wylicza siê w oparciu o powierzchniê cia-
³a. Powierzchnia cia³a nie jest proporcjonalna do masy 
i na przyk³ad pies o masie cia³a 20 kg ma powierzchniê 
0,74m2 natomiast pies dwukrotnie ciê¿szy, o masie 
cia³a 40 kg ma powierzchniê 1,17m2 czyli 1,6 razy 
wiêksz¹. W zwi¹zku z tym istnia³aby obawa przedaw-
kowania leków u zwierz¹t du¿ych lub niedodawkowania 
u zwierz¹t ma³ych. Mimo precyzyjnego obliczania dawki 
leków cytostatycznych mog¹ wyst¹piæ objawy toksycz-
nego ich dzia³ania. Mog¹ one wynikaæ ze zbyt s³abej 
kondycji zwierzêcia, jego nietolerancji na poszczególne 
leki, lub przypadków niew³aściwego podania leku. Aby 
zmniejszyæ ryzyko objawów niepo¿¹danych przed ka¿-
dym podaniem leków cytostatycznych nale¿y wykonaæ 
badanie morfologiczne oraz biochemiczne krwi, zw³asz-
cza parametrów oceniaj¹cych narz¹dy zwi¹zane z po-
tencjaln¹ toksyczności¹ poszczególnych leków (nerki, 

noustrojowych. Efekt cytotoksyczny bêdzie najlepiej 
widoczny w przypadku zmian szybko rosn¹cych, w wy-
niku intensywnych podzia³ów mitotycznych. 

Leki cytostatyczne wykazuj¹ ró¿n¹ skutecznośæ 
wobec ró¿nych typów nowotworów i ich stosowanie 
nale¿y poprzedziæ rozpoznaniem cyto- lub histopato-
logicznym. Wyj¹tkiem mo¿e byæ chemioterapia palia-
tywna lub metronomiczna zmian o typowym przebiegu 
klinicznym. Skutecznośæ chemioterapii zale¿y m.in. 
od wra¿liwości komórek nowotworowych oraz fazy 
cyklu komórkowego w jakim siê znajduj¹. Najbardziej 
wra¿liwe s¹ komórki w fazie podzia³u komórkowego 
i przygotowania do niego. Im wiêcej komórek zmiany 
znajduje siê w tych fazach tym wiêksza skutecznośæ 
terapii. Guzy wolnorosn¹ce, których komórki w prze-
wa¿aj¹cej wiêkszości znajduj¹ siê w fazie spoczynkowej 
z regu³y nie reaguj¹ na leki cytostatyczne. Leki mog¹ 
byæ stosowane pojedynczo, jako monoterapia, jednak 
aby zwiêkszyæ skutecznośæ dzia³ania stosuje siê sche-
maty z³o¿one z kilku leków podawanych w określonych 
cyklach, odstêpach czasu. Zwiêksza to efektywnośæ 
terapii ale te¿ i toksycznośæ dla komórek prawid³owych. 
Odstêpy czasowe pomiêdzy kolejnymi podaniami le-
ków pozwalaj¹ na odbudowanie prawid³owych komó-
rek krwi, b³on śluzowych itp. Chemioterapia mo¿e 
byæ terapi¹ podstawow¹, zmierzaj¹c¹ do ca³kowitego 
wyleczenia lub znacz¹cej poprawy komfortu ¿ycia, 
mo¿e te¿ byæ uzupe³nieniem zabiegu operacyjnego 
lub radioterapii. W przypadku zabiegów operacyjnych, 
w których zachowanie czystego marginesu jest w¹t-
pliwe lub potencja³ dawania przerzutów bardzo du¿y, 
stosuje siê chemioterapiê uzupe³niaj¹c¹ po zabiegu 
(adiuwantow¹) lub rozpoczyna jeszcze przed zabiegiem 
(neoadiuwantowa). Celem takiej terapii jest zmniejsze-
nie ryzyka powstania przerzutów oraz wyd³u¿enie czasu 
do wznowy. W przypadku radioterapii udowodniono, 
¿e wcześniejsze (kilka godzin) podanie karboplatyny 
zwiêksza jej efektywnośæ. W przypadku guzów o bardzo 
wysokim stopniu z³ośliwości mo¿na stosowaæ zabieg 
chirurgiczny, radioterapiê i chemioterapiê ³¹cznie 
w celu zwiêkszenia efektywności. Chemioterapia sto-
sowana jako leczenie podstawowe mo¿e doprowadziæ 
do pojawienia siê wznowy w trakcie jej trwania. Mo¿e 
to wynikaæ z narastania oporności wielolekowej uwa-
runkowanej genetycznie lub mutowaniem linii komórek 
nowotworowych w kierunku lekooporności. Lekami, 
które przyspieszaj¹ powstanie takiego zjawiska s¹ gliko-
kortykosterydy stosowane jako monoterapia oraz do-
ksorubicyna. W takich przypadkach stosuje siê terapiê 
ratunkow¹ polegaj¹c¹ na wprowadzeniu do schematu 
leczenia nowych leków lub zastosowanie ca³kowicie 
nowego protoko³u. 

 od wra¿liwości komórek nowotworowych oraz fazy 
cyklu komórkowego w jakim siê znajduj¹. Najbardziej 
wra¿liwe s¹ komórki w fazie podzia³u komórkowego 
i przygotowania do niego. Im wiêcej komórek zmiany 
znajduje siê w tych fazach tym wiêksza skutecznośæ 
terapii. Guzy wolnorosn¹ce, których komórki w prze-
wa¿aj¹cej wiêkszości znajduj¹ siê w fazie spoczynkowej 
z regu³y nie reaguj¹ na leki cytostatyczne. Leki mog¹ 
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w¹troba), a przy stosowaniu leków kardiotoksycznych 
nale¿y wykonaæ dodatkowo badanie kardiologiczne. 
Przy podejrzeniu niewydolności nerek lub zapalenia 
dróg wyprowadzaj¹cych, wskazane jest ponadto wy-
konanie badania moczu. Zmniejszenie liczby neutrofili 
poni¿ej 1,5 G/l, obni¿enie liczby p³ytek poni¿ej 50 
T/l oraz obni¿enie wartości Ht poni¿ej 50% jest prze-
ciwskazaniem do podawania leków cytostatycznych. 
Najsilniejszy efekt mielotoksyczny (NADIR) wystêpuje 
najczêściej pomiêdzy 7-14 dniem w zale¿ności od za-
stosowanego leku. B³êdy techniczne podczas do¿ylne-
go podawania mog¹ doprowadziæ do wynaczynienia 
co skutkuje miejscowym stanem zapalnym i martwic¹. 
Aby temu zapobiec nale¿y za³o¿yæ szczelny i pewny 
dostêp do¿ylny i stale monitorowaæ czy nie dochodzi 
do powstania obrzêku, a przy jego powstaniu przerwaæ 
podawanie leku jednocześnie podaj¹c krótko dzia³aj¹ce 
leki sterydowe w miejsce wyk³ucia, a powsta³¹ ranê 
opatrywaæ regularnie zmieniaj¹c opatrunki najlepiej 
hydro¿elowe. W celu zmniejszenia dzia³ania nefrotok-
sycznego podaje siê leki w roztworach soli fizjologicz-
nej. Jednocześnie po podaniu leków nale¿y zapewniæ 
zwierzêciu sta³y dostêp do wody oraz mo¿liwośæ czê-
stego oddawania moczu. Toksycznośæ metabolitów 
cyklofosfamidu (akroleina) jest wiêksza przy d³u¿szym 
utrzymywaniu moczu w pêcherzu moczowym. Leki 
cytostatyczne najczêściej podaje siê w postaci wlewów 
do¿ylnych lub w postaci bolusów w trakcie p³ynoterapii. 
W zale¿ności od rodzaju leku, typu nowotworu i stanu 
zwierzêcia leki podawaæ w formie iniekcji podskórnych 
lub domiêśniowych, do jamy op³ucnowej lub otrzewnej, 
bezpośrednio do guza lub w formie doustnej (tabletki, 
kapsu³ki). Jednym z czêstszych objawów niepo¿¹da-
nych w trakcie chemioterapii jest spadek ³aknienia 
oraz wymioty. Najskuteczniejszym sposobem zapo-
biegania jest podawanie leków przeciwwymiotnych 
dzia³aj¹cych objawowo lub ośrodkowo. Wypadanie 
w³osów spotykane czêsto u ludzi w trakcie chemio-

terapii zdarza siê rzadko i czêściej jest obserwowane 
u psów ze stale rosn¹cym w³osem (pudle, teriery) w po-
staci plackowatego ³ysienia lub przerzedzenia. U psów 
z odrastaj¹ca sierści¹ mo¿e dochodziæ do wypadania 
w³osów przypominaj¹cego ³ysienie hormonalne suk. 
U kotów czêsto dochodzi do wypadania wibrysów 
(w³osów czuciowych) oraz charakterystycznego ³ysienia 
szyi w postaci przystrzy¿enia kryzy wokó³ szyi. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e chemioterapia dzia³a immunosupresyjnie 
powoduj¹c wiêksza podatnośæ na infekcje wirusowe 
i bakteryjne, a tak¿e mo¿e doprowadziæ do ujawnie-
nia siê na przyk³ad nu¿ycy, chorób odkleszczowych 
lub zakaźnych, st¹d istotne jest badanie w tym kierun-
ku zwierz¹t podejrzanych. W trakcie chemioterapii 
zwierzêta powinny byæ monitorowane. W przypadku 
pojawienia siê objawów ubocznych nale¿y je ró¿nico-
waæ z postêpem choroby i powstaniem metastaz. Na 
przyk³ad zaburzenia neurologiczne mog¹ byæ efektem 
stosowanych cytostatyków (winkrystyna), leków dzia³a-
j¹cych objawowo przeciwwymiotnie (metoklopramid), 
jak i powstania przerzutów w ośrodkowym uk³adzie 
nerwowym w trakcie terapii. W przypadku wyst¹pienia 
objawów ubocznych lub efektów toksyczności nale¿y 
stosowaæ terapiê objawow¹. Niemniej jeśli prowadzona 
chemioterapia nie przynosi spodziewanych efektów, 
albo efekty uboczne s¹ trudne do opanowania, nale¿y 
j¹ przerwaæ i stosowaæ jedynie leczenie paliatywne 
o ile przynosi ono efekty, w przeciwnym razie nale¿y 
rozwa¿yæ eutanazjê. 

Bezpieczeñstwo
Stosowanie leków cytostatycznych wi¹¿e siê z prze-

strzeganiem zasad bezpiecznego pos³ugiwania siê nimi. 
Niebezpieczeñstwo wi¹¿e siê z mo¿liwości¹ wdychania 
aerozolu leku w trakcie jego przygotowywania przez 
personel weterynaryjny, który jest najbardziej, poza pa-
cjentem, nara¿ony na szkodliwe dzia³anie leków. Bez-
wzglêdnie leki nale¿y przygotowywaæ w wydzielonych 

Fot. 1. Przygotowywanie leków cyto-
statycznych w komorze laminarnej

Fot. 2. System bezpiecz-
nego podawania leków 
cytostatycznych Phaseal 

Fot. 3. Wy³ysienia u kota w wyniku stosowania 
chemioterapii
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pomieszczeniach z miejscem do tego przeznaczonym 
(komora laminarna) oraz u¿ywaj¹c szczelnych syste-
mów po³¹czeñ zabezpieczaj¹cych przed przypadko-
wym wydostaniem siê leku poza zamkniêty uk³ad. Oso-
ba przygotowuj¹ca lek powinna mieæ fartuch i rêkawice 
zas³aniaj¹ce skórê. Nale¿y tak¿e chroniæ oczy przed 
mo¿liwości¹ dostania siê aerozolu leku przez spojówki 
oraz twarz poprzez u¿ycie maski. Przy zaleceniu stoso-
wania leków do podawania doustnego w domu przez 
w³aściciela zwierzêcia, nale¿y uprzedziæ go o niebezpie-
czeñstwach z tym zwi¹zanych oraz poinstruowaæ o ko-
nieczności podawania leków w ca³ości (nie wolno ich 
rozkruszaæ), a przed podaniem o za³o¿eniu rêkawiczek 
ochronnych. Po podaniu leków nale¿y upewniæ siê, ¿e 
tabletki lub kapsu³ki zosta³y po³kniête. W trakcie terapii 
pacjent powinien byæ monitorowany poprzez regularne 
kontrole lekarsko-weterynaryjne uzupe³niane w miarê 
potrzeb dodatkowymi badaniami, w tym szczególnie 
badaniami morfologicznymi krwi. 

W³aściwe stosowanie chemioterapii wi¹¿e siê z pro-
cedurami bezpieczeñstwa i ewentualnymi efektami 
ubocznymi u pacjenta, jednak w wielu przypadkach 
jest to jedyna skuteczna metoda leczenia prowadz¹ca 
do czasowego lub trwa³ego wyleczenia. Stosowana 
jako uzupe³nienie terapii chirurgicznej lub radioterapii 
zwiêksza szanse ich powodzenia i zmniejsza ryzyko wy-
st¹pienia wznowy lub wyd³u¿a czas wolny od choroby 
poprawiaj¹c zdecydowanie komfort ¿ycia.

Piśmiennictwo u autora.

Ann Van Soom, Guillaume Domain, 
Eline Wydooghe
Department of Reproduction, Obstetrics and Herd Health
Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University,
Salisburylaan 133, B-9820 Merelbeke, Belgium
Email: ann.vansoom@ugent.be

OCENA NASIENIA U PSÓW I KOTÓW 
A RZECZYWISTA P£ODNOŚÆ SAMCA, 

CZYLI JAK TRUDNO ZNALEŹÆ 
TU KORELACJÊ

W rozrodzie byd³a bardzo czêst¹ praktyk¹ jest 
u¿ywanie do sztucznego unasienniania (AI) nasienia 
najbardziej p³odnych buhajów. W rozrodzie psów 
w wiêkszości przypadków nie posiadamy informacji na 
temat p³odności samca. Ró¿nica ta jest spowodowana 
g³ównie zupe³nie ró¿n¹ specyfik¹ rozrodu u obu ga-
tunków. W niniejszym wyk³adzie porównamy aspekty 
(wspomaganego) rozrodu u byd³a i psów, ¿eby oceniæ 
czy mo¿emy skuteczniej oceniaæ faktyczn¹ p³odnośæ 
psów, tak jak to ma miejsce w przypadku byd³a.

U byd³a mlecznego buhaje s¹ selekcjonowane pod 
k¹tem p³odności oraz czêsto poddawane ubojowi 
w m³odym wieku. Buhaj oddaje znaczn¹ objêtośæ na-
sienia (5-10 ml) w trakcie jednej ejakulacji, a pobran¹ 
próbkê mo¿na podzieliæ na wiêcej ni¿ sto dawek inse-
minacyjnych. U byd³a wskaźnik ci¹¿y na poziomie 65% 

przy dawce 10 mln ¿ywych plemników w przypadku 
sztucznego unasienniania nasieniem rozmro¿onym jest 
uznawany za normalny. Nasienie jednego samca jest 
u¿ywane do inseminacji du¿ej liczby samic, a dane 
dotycz¹ce p³odności s¹ rejestrowane przez hodowców 
oraz firmy zajmuj¹ce siê rozrodem. 

Sytuacja w przypadku rozrodu psów jest diametral-
nie ró¿na. U psów nie jest stosowana selekcja skiero-
wana na p³odnośæ - osobniki do rozrodu s¹ wybierane 
na podstawie osi¹gniêæ na wystawach lub te¿ w³aści-
ciele chc¹ potomstwo po danym osobniku, bo „on jest 
takim kochanym psem”. Samce s¹ wykorzystywane 
w rozrodzie a¿ do późnego wieku. Niektóre zwi¹zki ky-
nologiczne wprowadzaj¹ ograniczenia dotycz¹ce wieku 
u samic wykorzystywanych w rozrodzie, ograniczenia 
takie w przypadku samców s¹ du¿o ³agodniejsze lub 
te¿ w ogóle nie s¹ wprowadzane. Pies oddaje ma³¹ 
objêtośæ nasienia (0,5-2ml) w czasie ejakulacji, a jedna 
próbka mo¿e byæ wykorzystana do 1-5 inseminacji. 
U suk sztuczne unasiennianie nasieniem rozmro¿onym 
zawieraj¹cym 100 - 400 milionów ¿ywych plemników 
w dawce inseminacyjnej skutkuje szerok¹ rozpiêtości¹ 
odsetka ci¹¿ (20-80%). Dodatkowo samce s¹ wyko-
rzystywane do krycia/inseminacji ograniczonej liczby 
samic w obrêbie jednej rasy, a dane dotycz¹ce ich 
p³odności nie zawsze s¹ rejestrowane. 

Dane dotycz¹ce p³odności u byd³a by³y kluczowe 
w uzyskaniu informacji dotycz¹cych zale¿ności pomiê-
dzy jakości¹ nasienia a rzeczywist¹ p³odności¹. Dane 
te s¹ zbierane od czasu wprowadzenia sztucznego una-
sienniania na szerok¹ skalê w latach siedemdziesi¹tych 
ubieg³ego stulecia. Byd³o mleczne nie nale¿y do najbar-
dziej p³odnych gatunków. Pomimo tego, ¿e wskaźnik 
zap³odnienia jest szacowany na >90%, wskaźnik ci¹¿y 
spada do 55-60% u ja³ówek oraz do 35-40% u krów 
mlecznych, co jest spowodowane g³ównie wczesnym 
zamieraniem zarodków w czasie pierwszych dwóch 
tygodni trwania ci¹¿y. U psów zbieranie takich danych 
jest du¿o trudniejsze, zak³ada siê jednak, ¿e u 97% suk 
zachodzi prawid³owa owulacja, zap³odnienie wystêpuje 
w 92% przypadków, a u 85% pokrytych suk wyst¹pi 
prawid³owy poród. Jednak¿e psy s¹ gatunkiem polio-
wulacyjnym, wiêc w efekcie liczebnośæ miotu mo¿e byæ 
znacz¹co ró¿na u ró¿nych suk. Wielkośæ miotu mo¿e 
zale¿eæ zarówno od suki (rasa, p³odnośæ), jak i od sam-
ca (rasa, p³odnośæ). Liczba badañ dotycz¹cych korelacji 
pomiêdzy jakości¹ nasienia i p³odności¹ u psów jest 
ograniczona, 122 wyników w przypadku wyszukiwania 
w bazie PubMed (wrzesieñ 2019).

Istnieje siedem g³ównych przeszkód, które uniemo¿-
liwiaj¹ znalezienie korelacji pomiêdzy jakości¹ nasienia 
i p³odności¹ psów samców. (1) Rasy psów ró¿ni¹ siê 
wielkości¹ w zakresie od 1kg do 100kg, (2) nie jest 
prowadzona selekcja samców ze wzglêdu na p³odnośæ, 
(3) starsze samce mog¹ byæ u¿ytkowane w rozrodzie, 
(4) monitorowanie cyklu u suki ma kluczowe znaczenie, 
(5) istniej¹ ró¿ne techniki sztucznego unasienniania 
u psów, (6) inbred obni¿a p³odnośæ u psów rasowych 
(7) nie jest wiadome, które dok³adnie wskaźniki jakości 
nasienia s¹ skorelowane z p³odności¹ samca. 
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W nastêpnych akapitach zajmiemy siê bardziej szcze-
gó³owo ka¿dym z tych aspektów.

1. Rasy psów ró¿ni¹ siê wielkości¹ 
w zakresie 1-100 kg 
Rasy psów ró¿ni¹ siê znacz¹co wielkości¹, od mi-

niaturowych (jak chihuahua) do olbrzymich (jak mastiff 
albo dog niemiecki). U psów wielkośæ samca determi-
nuje ilośæ produkowanego nasienia. Psy ras ma³ych (5-
15 kg) oddaj¹ średnio 400 milionów plemników w eja-
kulacie, psy ras średnich (15-25 kg) oddaj¹ średnio 1,1 
miliarda plemników, a psy ras du¿ych (25-40 kg) 1,4 
miliarda plemników w jednym ejakulacie. Podobnie 
jest u suk: ich wielkośæ wp³ywa na liczebnośæ miotu. 
Suki ras du¿ych, na przyk³ad retrievery, mog¹ dawaæ 
mioty przekraczaj¹ce 8 szczeni¹t, suki w typie spaniela 
rodz¹ zazwyczaj 6 szczeni¹t, suki mniejszych ras maj¹ 
mioty obejmuj¹ce 3 - 4 szczeniêta. Jest to logiczne, ¿e 
psy ras wiêkszych produkuj¹ wiêksze mioty - samce 
produkuj¹ wiêcej nasienia, które jest transportowane 
do wiêkszej macicy, w której jest miejsce dla wiêkszej 
liczby szczeni¹t. Masa urodzeniowa szczeniêcia rasy 
ma³ej stanowi zazwyczaj 5% masy samicy, natomiast 
w przypadku ras du¿ych jest to tylko 1-2%. 

2. Nie jest prowadzona selekcja samców 
ze wzglêdu na p³odnośæ
Samce psów u¿ytkowanych w rozrodzie s¹ wybie-

rane przez w³aścicieli suki. W³aściciele samicy lub bar-
dziej doświadczeni hodowcy mog¹ mieæ preferencje 
dotycz¹ce osi¹gniêæ wystawowych lub u¿ytkowych, 
albo wybieraæ samca ze wzglêdu na jego fenotyp lub 
charakter. W przypadku farm szczeni¹t w rozrodzie 
u¿ytkowane s¹ po prostu dostêpne samce, tak d³ugo, 
jak s¹ p³odne. 

Jakośæ nasienia jest oceniana tylko przed jego trans-
portem, konserwacj¹, przy planowanej inseminacji lub 
w przypadku wcześniejszych pustych kryæ. Ze wzglêdu 
na to, ¿e psy s¹ zwierzêtami towarzysz¹cymi, a nie 
produkcyjnymi, ich p³odnośæ ma dla hodowców mniej-
sze znaczenie. 

3. Starsze samce mog¹ byæ u¿ytkowane 
w rozrodzie
Jest ogólnie akceptowane, ¿e preferowany wiek suki 

rozrodowej to 2-6 lat. Wiek samca to zazwyczaj 1-8 
lat i mo¿e on byæ nawet starszy, lecz starsze samce 
maj¹ czêsto ni¿szy poziom testosteronu, gorsz¹ jakośæ 
nasienia oraz wiêcej problemów z prostat¹ i j¹drami.

4. Monitorowanie cyklu u suki ma kluczowe 
znaczenie
G³ówn¹ przyczyn¹ pustych kryæ jest nieprawid³owo 

wyznaczony termin krycia lub inseminacji (60%). Je-
dynie 30% przypadków niep³odności dotyczy samców, 
a 10% samic. Pies jest gatunkiem monoestralnym, 
w przypadku którego wystêpuje ekstremalnie d³u-
gi okres akceptacji samca (powy¿ej 9 dni), a oocyty 
mog¹ zostaæ zap³odnione tylko w drugiej po³owie tego 
okresu. Pik LH wystêpuje na pocz¹tku wspomnianego 

okresu, dwa dni później nastêpuje owulacja niedojrza-
³ych oocytów, a dopiero dwa do trzech dni później 
pojawiaj¹ siê w jajowodzie dojrza³e oocyty, które mog¹ 
byæ zap³odnione przez plemniki. 

Jeśli inseminacja nie zostanie przeprowadzona w od-
powiednim momencie, suka nie zajdzie w ci¹¿ê lub 
miot bêdzie ma³o liczny. Nieudane krycie oznacza, ¿e 
w³aściciel bêdzie musia³ czekaæ kolejne pó³ roku lub rok 
na kolejn¹ próbê, natomiast u poliestralnego byd³a ko-
lejna próba mo¿e zostaæ podjêta ju¿ po 3 tygodniach. 
Gatunek ten jest równie¿ relatywnie p³odny przez ca³y 
czas trwania estrus, a owuluj¹ce oocyty s¹ natychmia-
stowo gotowe do zap³odnienia, w przeciwieñstwie do 
oocytów suk. 

5. S¹ ró¿ne techniki sztucznego unasienniania 
u psów i ró¿ni¹ siê one od tych stosowanych 
u byd³a
Suki mog¹ byæ inseminowane dopochwowo, jednak 

jedynie nasieniem świe¿ym lub ch³odzonym. Nasienie 
mro¿one musi byæ zdeponowane domacicznie, ¿eby 
uzyskaæ akceptowalne wskaźniki zap³odnienia. W prak-
tyce klinicznej sta³o siê to osi¹galne dopiero w czasie 
ostatniej dekady, dziêki endoskopowym technikom 
inseminacji domacicznej. Charakterystyczna budowa 
anatomiczna pochwy i szyjki macicy u suki sprawia, ¿e 
umieszczenie w niej pipety inseminacyjnej lub kateteru 
jest du¿o trudniejsze, ni¿ w przypadku byd³a. Odpo-
wiednia wiedza oraz umiejêtnośæ wykorzystywania 
wyszukanego sprzêtu jest niezbêdna w celu uzyskania 
satysfakcjonuj¹cych wyników inseminacji domacicznej 
u psów. 

W wielu krajach byd³o inseminuj¹ hodowcy lub tech-
nicy: technika jest dośæ ³atwa w wykonaniu. Poniewa¿ 
pochwa i szyjka macicy s¹ u³o¿one horyzontalnie, pe-
netracja pipet¹ inseminacyjn¹ jest dośæ ³atwa. Dodatko-
wo krowa mo¿e byæ skutecznie zainseminowana przy 
u¿yciu niewielkiej ilości nasienia. W przypadku nie-
których buhajów dawka inseminacyjna nasienia mo¿e 
zawieraæ 2 miliony plemników, natomiast w przypadku 
psów zalecane jest u¿ycie co najmniej 150-200 milio-
nów ¿ywych plemników. 

6. Inbred obni¿a p³odnośæ u psów rasowych
Wielkośæ populacji jest jednym z czynników deter-

minuj¹cych poziom inbredu u psów rasowych. Popu-
lacja byd³a rasy holsztyñskiej w UK obejmuje 2 miliony 
osobników, natomiast najbardziej popularna rasa psów 
w 2016 roku, labrador retriever, liczy³a oko³o 33800 
psów. Dwudziesta rasa na liście, beagle, obejmowa-
³a 2300 psów. Poniewa¿ wiêkszośæ przedstawicieli 
tych ras by³a poddana sterylizacji, psy u¿ytkowane 
w rozrodzie stanowi¹ jedynie 5% ca³ej populacji. Od 
dawna wiadomo, ¿e inbred obni¿a p³odnośæ, zosta³o 
to udowodnione na podstawie ma³ej populacji psów 
pasterskich rasy entlebucher, u których wiek suki oraz 
wskaźnik inbredu mia³y negatywny wp³yw na liczeb-
nośæ miotu. W roku 2010 populacja obejmowa³a 10 
samców i 20 samic hodowlanych, jednak od tamtego 
czasu jej liczebnośæ rośnie. Średni wskaźnik inbredu 
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u psów pasterskich rasy entlebucher to 40%. Poziom 
inbredu jest równie¿ wysoki w obrêbie innych ras psów. 
W badaniach szwedzkich wykazano, ¿e 70% alleli za³o-
¿ycielskich zosta³o utraconych u rodzimych szwedzkich 
ras pomiêdzy rokiem 1980 a 2012. 

7. Nie jest wiadome, które dok³adnie 
wskaźniki jakości nasienia s¹ skorelowane 
z p³odności¹ samca
Do tej pory zosta³o opublikowane jedno badanie oce-

niaj¹ce korelacjê jakości nasienia i p³odności psów. To 
badanie wykaza³o, ¿e w populacji 39 p³odnych psów 
wiek mia³ wp³yw na jakośæ nasienia. U starszych psów 
pewne wskaźniki jakości nasienia ulega³y pogorsze-
niu, w³¹czaj¹c w to odsetek plemników o prawid³owej 
morfologii oraz prêdkośæ ruchu po torze uśrednionym 
(VAP) określanej przez CASA, jednak psy pozostawa³y 
p³odne. W tym momencie zalecane jest, ¿eby u¿ywaæ 
jedynie nasienia psów, których ejakulat zawiera mini-
mum 150 milionów ¿ywych plemników wykazuj¹cych 
prawid³owy ruch, ale brakuje naukowych dowodów na 
poparcie tego stwierdzenia. 

U byd³a wykazano, ¿e barwienie fluorescencyjne 
z wykorzystaniem kombinacji barwników wyznaczaj¹-
cych stopieñ integralności akrosomu oraz aktywnośæ 
mitochondrialn¹, mo¿e byæ wykorzystywane do oceny 
p³odności buhaja in vivo. 

Reasumuj¹c, mo¿emy powiedzieæ, ¿e ze wzglêdu na 
ca³kowicie odmienny charakter rozrodu oraz biotechnik 
rozrodu u psów w porównaniu do byd³a, niemo¿li-
we jest znalezienie relacji pomiêdzy jakości¹ nasienia 
a p³odności¹ samca. Odpowiednie monitorowanie 
cyklu p³ciowego, obchodzenie siê z nasieniem oraz 
poprawna technika inseminacji mog¹ przyczyniæ siê do 
osi¹gniêcia wysokiej p³odności psów. Dodatkow¹ kwe-
sti¹ jest redukcja inbredu w celu zwiêkszenia p³odności. 
Jednak g³ównym powodem unikania chowu wsob-
nego jest oczywiście uzyskiwanie zdrowszych psów. 
Rozs¹dnym wydaje siê, by przysz³a selekcja samców 
wykorzystywanych w rozrodzie obejmowa³a wiêksz¹ 
grupê, ni¿ dzieje siê to obecnie.

Źród³o: XV Kongres: „Problemy w rozrodzie ma³ych 
zwierz¹t: p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; 
Wroc³aw, 12-13 października 2019r.

Cindy Maenhoudt, Juliette Roos
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Paris, France
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DIAGNOSTYKA I TERAPIA ZABURZEÑ 
ROZRODU U SAMCÓW

Niep³odnośæ samca stanowi znaczn¹ czêśæ przy-
padków zg³aszanych z powodu problemów z rozmna-
¿aniem. Dok³adny wywiad z naciskiem na historiê 
reprodukcyjn¹ to pierwszy krok w postêpowaniu 
z przypadkami niep³odności. To streszczenie sku-
pi siê g³ównie na psie. Chocia¿ niep³odnośæ mo¿na 

zaobserwowaæ równie¿ u kocura, badania dotycz¹ce 
tego gatunku s¹ znacznie mniej rozwiniête. Podejście 
kliniczne do kocura jest podobne jak do psa, a ró¿nice 
i specyfika gatunkowa zostan¹ wskazane, gdy bêdzie 
to istotne.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku niep³odności za-
wsze oceniamy dwóch pacjentów, samca i samicê. 
Wywiad mo¿e byæ bardzo pomocny we wskazaniu, 
od którego zacz¹æ.

P³odnośæ samca mo¿e zostaæ zmniejszona w wyniku 
nastêpuj¹cych patologii:

• wrodzone lub nabyte nieprawid³owości uk³adu 
moczowo-p³ciowego;

• nowotwory z³ośliwe - guzy j¹der i prostaty (rzadkie) 
- stare zwierzêta;

• zaburzenia aktu krycia: brak libido, niezdolnośæ do 
wspiêcia siê na samicê, z³e doświadczenia;

• zaka¿enia uk³adu moczowo-p³ciowego - zwykle 
rozpoznawane w fazie przewlek³ej;

• podwy¿szona temperatura moszny - gor¹ca pora 
roku - niektóre rasy wydaj¹ siê bardziej podatne;

• zaburzenia endokrynologiczne - równie¿ rzadkie - 
kilka przypadków hiperestrogenizmu;

• nieprawid³owości genetyczne - równie¿ rzadkie 
- ale mog¹ t³umaczyæ nag³¹ późn¹ bezp³odnośæ - 
linie hodowlane;

• czynniki immunologiczne - równie¿ rzadkie - bar-
dzo trudna diagnoza.

W ocenie powrotu do p³odności lub lepszego osza-
cowania rokowania nale¿y wzi¹æ pod uwagê niektóre 
czynniki, takie jak:

• czas trwania niep³odności;
• niep³odnośæ pierwotna lub wtórna. Chocia¿ rzadko 

stosowane w medycynie weterynaryjnej, niep³od-
nośæ mo¿na zdefiniowaæ w zale¿ności od momentu 
wyst¹pienia problemu. U ludzi termin bezp³odnośæ 
pierwotna jest stosowany, gdy pacjentka nigdy nie 
poczê³a, a wtórna, gdy problem pojawia siê po 
wcześniejszym pomyślnym poczêciu;

• wyniki badania nasienia;
• wiek w momencie wyst¹pienia niep³odności.
W wiêkszości przypadków rokowania s¹ z³e lub 

ostro¿ne.
Ocena p³odności samca powinna uwzglêdniaæ szereg 

powszechnych zaburzeñ, pocz¹wszy od czêsto obser-
wowanych do rzadkich. Zostanie opisane podejście 
stosowane przez autorów w klinicznych przypadkach 
niep³odności u samca.
1. Pe³en wywiad - ze szczególnym uwzglêdnieniem 
historii reprodukcyjnej.
2. Pobieranie nasienia: zawsze staraj siê pobieraæ 
nasienie w obecności samicy w rui. Podczas pobierania 
wa¿ne jest, aby oceniæ podatnośæ psa na stymulacjê 
manualn¹ i odruchy p³ciowe w stosunku do samicy. 
Badanie to nale¿y wykonaæ najpierw, aby nie stresowaæ 
zwierzêcia manipulacjami. Wybór spokojnego miejsca, 
czasem poza pokojem konsultacji lub na parkingu, 
pozwoli uzyskaæ lepsze wyniki. Obecnośæ w³aściciela 
podczas pobierania nasienia mo¿e zak³ócaæ jego prze-
bieg i dlatego ocena czy w³aściciel mo¿e byæ obecny 
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powinna byæ podejmowana indywidualnie dla ka¿dego 
przypadku, szczególnie jeśli pies by³ dyscyplinowany. 
Pobranie nasienia mo¿e siê nie powieśæ przy pierw-
szej próbie. Niektóre psy mog¹ potrzebo-
waæ czasu na zapoznanie siê z procedur¹. 
Psy czêsto u¿ywane do naturalnego krycia 
oraz niektóre rasy mog¹ potrzebowaæ wiêcej 
czasu na dostosowanie siê.

Jeśli w ejakulacie nie obserwuje siê plem-
ników, oceñ poziom enzymu fosfatazy al-
kalicznej (PAL) - pozwala oceniæ dro¿nośæ 
nasieniowodów. Pomiar PAL w osoczu na-
sienia pomaga w rozpoznaniu niepe³nego 
wytrysku i azoospermii. Wartośæ graniczna 
od 5000 do 10000 U/L zwykle wskazuje 
na pe³en ejakulat. Jeśli PAL jest niski, nale¿y wykonaæ 
kolejn¹ próbê pobrania nasienia, poniewa¿ niepowo-
dzenie pobrania mo¿e byæ zwi¹zane ze stresem psa 
w zwi¹zku z badaniem. Nale¿y rozwa¿yæ ejakulacjê 
wsteczn¹ (obecnośæ plemników w moczu) w przypadku 
wysokiego poziomu PAL i braku plemników.

Po pobraniu nasienia kluczowym jest sprawdzenie czy 
nast¹pi³o prawid³owe zwiotczenie pr¹cia i jego powrót 
do napletka. Stymulacja manualna jest najczêściej stoso-
wan¹ metod¹ pobierania nasienia u psów, ale w szcze-
gólnych przypadkach w znieczuleniu ogólnym mo¿na 
spróbowaæ elektroejakulacji (Christensen i in. 2011).

W przypadku kocura najczêstszym sposobem po-
zyskiwania nasienia jest elektroejakulacja w znieczule-
niu ogólnym. Chocia¿ jest to trudne, niektóre samce 
mo¿na wyszkoliæ do pobierania nasienia przy u¿yciu 
sztucznej pochwy (niezbyt czêsto). Czêstotliwośæ i in-
tensywnośæ stymulacji nale¿y dostosowaæ do reakcji 
na bodźce elektryczne. Zwykle wykonuje siê trzy serie 
bodźców z piêciominutowym odstêpem miêdzy seria-
mi, a napiêcie nie powinno przekraczaæ 5V (Zambelli 
i Cunto, 2006). Inn¹ metod¹ pobierania jest katete-
ryzacja cewki moczowej po podaniu medetomidyny 
(Zambelli i wsp. 2010; Swanson i wsp. 2017). Szcze-
gólnie nale¿y uwa¿aæ na stosowane dawki, poniewa¿ 
mo¿e wyst¹piæ g³êboka depresja sercowo-naczyniowa.
3. Ocena kliniczna - podczas ogólnego badania samca 
nale¿y zwróciæ uwagê na oznaki problemów endokry-
nologicznych lub ortopedycznych.

a. Uk³ad moczowo-p³ciowy
i. J¹dra: oceñ oba j¹dra pod k¹tem konsystencji, 

wielkości i symetrii
ii. Prostata
iii. W przypadku kocura sprawdź kolce pr¹cia. Pa-

miêtaj równie¿ o analizie moczu, aby wykluczyæ 
kamicê i zaka¿enia dróg moczowych

4. Ocena nasienia
Ocena nasienia jest kluczowym elementem badania 

andrologicznego. Ocena nasienia psów:
- Objêtośæ (ml)
- Ca³kowita liczba plemników (106/ejakulat): 20 
millionów plemników na kg masy cia³a (Johnston 
i wsp., 2001)

- Koncentracja plemników (106/ml)
- Ruchliwośæ ca³kowita i progresywna (%): prefero-

wany system CASA
- ̄ ywotnośæ (plemniki ¿ywe, %)
- Morfologia plemników (prawid³owe, %)

Wa¿ne terminy (Johnston i wsp., 2001):
• oligozoospermia: niska liczba plemników w ejaku-

lacie
• asthenozoospermia: <70% ruchliwości progre-

sywnej plemników
• teratozoospermia: <70% plemników prawid³o-

wych - zawsze sprawdź, jakie wady wystêpuj¹ - 
niektóre mog¹ byæ bardziej istotne w odniesieniu 
do niep³odności 

• hematospermia - obecnośæ krwi w ejakulacie.
Dla kotów parametry nasienia zosta³y opisane przez 

Zambelli i Cunto (2006). Odsetek wad plemników jest 
zwykle wysoki (teratozoospermia).
5. Ultrasonografia uk³adu moczo-p³ciowego: USG 
przezmosznowe do oceny wielkości j¹der, struktury 
mi¹¿szu, oznak zwapnienia, obecności p³ynu (kawer-
ny). Sprawdź równie¿ prostatê (patrz poni¿ej).
6. Poziom hormonów: test stymulacji hCG jeśli to 
konieczne. Przy podejrzeniu sekrecji estrogenów pro-
stym sposobem potwierdzenia jest wykonanie wymazu 
z napletka. Obecnośæ >40% komórek skeratynizowa-
nych wskazuje na podwy¿szony poziom estrogenów. 
7. Biopsja j¹der - praktycznie definitywna diagnoza, 
ale poniewa¿ w wiêkszości przypadków rokowanie jest 
z³e, wskazana w szczególnych przypadkach.
8. Zaburzenia genetyczne w niep³odności - jak dot¹d 
brak testów specyficznych dla psów, ale kariotyp po-
winien byæ sprawdzony w przypadkach niep³odności 
idiopatycznej. 
9. Azoospermia obturacyjna jest brakiem plemników 
w nasieniu i w moczu pobranym po ejakulacji (ejakulacja 
wsteczna) spowodowanym niedro¿ności¹ nasieniowo-
dów. Aplazja nasieniowodu zosta³a opisana u psa, ale 
jest rzadko obserwowana w praktyce klinicznej. Niedro¿-
nośæ u psów z niep³odności¹ pierwotn¹ wystêpuje czêsto 
na poziomie naj¹drza. Mo¿e byæ przyczyn¹ niep³odności 
wtórnej na tle zwapnieñ w naj¹drzach (najprawdopodob-
niej na skutek zapalenia j¹der i naj¹drzy), w takich przy-
padkach najczêściej jest jednostronna. Nale¿y sprawdziæ 
PAL: NISKIE stê¿enie sugeruje niedro¿nośæ nasieniowo-
dów, przy WYSOKIM stê¿eniu nale¿y wykonaæ badanie 
w kierunku plemników w moczu (ejakulacja wsteczna). 
Inne objawy kliniczne:

a. powiêkszenie i stwardnienie naj¹drzy,
b. guzki w naj¹drzach,
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c. ultrasonografia - wartośæ orientacyjna, nie zawsze 
diagnostycznie jednoznaczna, chyba ¿e objawy 
niedro¿ności s¹ obserwowane w postaci poszerze-
nia sieci j¹dra, powiêkszenia naj¹drza ze zmianami 
torbielowatymi oraz mikrozwapnieniami. 

10. Prostata. U psa patologie prostaty mog¹ byæ 
przyczyn¹ obni¿onej p³odności lub niep³odności. Do-
k³adny wp³yw chorób prostaty na p³odnośæ jest trudny 
do oceny, poniewa¿ publikacje na ten temat s¹ cza-
sem rozbie¿ne. W istocie, jeśli wydzielina prostaty jest 
zmieniona, mo¿e to oddzia³ywaæ na jakośæ nasienia. 
Wydzielina prostaty u psów z BPH ma tak zmieniony 
sk³ad, ¿e mo¿e wp³ywaæ na jakośæ i prze¿ywalnośæ 
plemników (Kolster, 2018). Badania epidemiologiczne 
patologii prostaty wykaza³y nastêpuj¹c¹ czêstotliwośæ 
wystêpowania: 45,9% ³agodnego rozrostu prostaty 
(BPH), 38,5% zapalenia prostaty, 7,7% ropni, 5% 
torbieli, 2,6% nowotworów oraz 0,2% metaplazji p³a-
skonab³onkowej u 481 psów zarejestrowanych w Ecole 
Nationale Vétérinaire d’Alfort. Jednym z pierwszych 
objawów chorób prostaty wydaje siê byæ spadek jakości 
nasienia. Hematospermia jest czêstym objawem BPH 
i jest zwykle obserwowana w trzeciej frakcji nasienia. 
Zwykle dotyka to psów starszych. 

Jeśli patologia prostaty jest najbardziej prawdopo-
dobn¹ przyczyn¹ niep³odności, najlepszym rozwi¹za-
niem jest leczenie g³ównej przyczyny i ocena wp³ywu 
terapii na jakośæ nasienia. W dalszej diagnostyce cho-
rób prostaty wskazana jest biopsja cienkoig³owa lub 
biopsja prostaty (cytologia, histologia i bakteriologia). 

Patologie zwi¹zane z obni¿on¹ p³odności¹ 
lub niep³odności¹

1. Idiopatyczny hipogonadyzm hipogonadotropowy - 
niski poziom gonadotropin oraz p³ciowych hormonów 
steroidowych przy braku anatomicznych lub funkcjo-
nalnych nieprawid³owości osi podwzgórze-przysadka-
-gonady. Rzadko obserwowany u psów i nigdy nie 
opisany u kotów: 

a. hipogonadyzm z prawid³owym poziomem gona-
dotropin, 

b. zaburzenia ró¿nicowania p³ci (zespó³ feminizuj¹-
cych j¹der, syndrom Klinefeltera, kocury szylkre-
towe.

2. 
a. anorchia (brak j¹der) - nigdy nie opisane u ma³ych 

zwierz¹t,
b. wnêtrostwo - obserwowane u psów (pod³o¿e ge-

netyczne), znacznie rzadziej opisywane u kotów,
c. urazy,
d. zapalenia - powinien zostaæ wykonany posiew 

w kierunku czêstych patogenów dróg moczowych. 
Antybiotykoterapia jest wskazana przed otrzyma-
niem wyników a nastêpnie dostosowana do wyni-
ków. 
i. Zapalenie j¹der.
ii. Zapalenie naj¹drzy - w fazie ostrej - miejscowy 

obrzêk i ból.
iii. Zapalenie prostaty - stosowaæ antybiotyki o do-

brej penetracji do mi¹¿szu
e. Nowotwory j¹der.

3. Hypogonadyzm hipergonadotropowy.
a. Nowotwory j¹der - jeśli aktywne wydzielniczo, naj-

czêściej obserwowane inne objawy kliniczne. 

Przyczyny mechaniczne oraz inne problemy 
powoduj¹ce niep³odnośæ

Impotentia coeundi jest definiowana jako niemo¿-
nośæ odbycia kopulacji. Czynniki mog¹ce potencjalnie 
prowadziæ do zaburzeñ kopulacji, to:
U psa:

1. Patologie pr¹cia - nieczêsto obserwowane. Au-
torzy odnotowali kilka przypadków przetrwa³ego 
wêdzide³ka. Nale¿y rozwa¿yæ pod³o¿e genetyczne 
i przedyskutowaæ z w³aścicielem u¿ytkowanie roz-
rodowe samca dotkniêtego schorzeniem.

2. Bolesnośæ grzbietu / s³aby aparat ruchowy.
3. Niskie libido. Brak jest specyficznego leczenia 

poprawiaj¹cego popêd p³ciowy (patrz poni¿ej).
U kota:

1. Patologie pr¹cia - nieczêsto obserwowane. Au-
torzy odnotowali kilka przypadków owiniêcia 
podstawy pr¹cia w³osami.

2. Choroby jamy ustnej (zapalenie dzi¹se³) oraz 
grzbietu powoduj¹ce ból.

3. Niskie libido lub dysproporcja wielkości w stosun-
ku do samicy. 

Leczenie niep³odności
Bardzo ma³o mo¿liwości u psów i u kotów, brak jest 
specyficznego leczenia. 

Zaburzenia behawioralne
W przypadku problemów z kryciem naturalnym, 

czêsto rozwi¹zaniem jest sztuczna inseminacja. Jeśli 
pobranie nasienia siê nie uda, nale¿y spróbowaæ po-
nownie maj¹c na uwadze wy¿ej przytoczone informa-
cje (patrz pobieranie nasienia). Iniekcja hCG w dawce 
50 UI/kg IM godzinê przed pobieraniem mo¿e byæ 
wykorzystane w niektórych przypadkach do polep-
szenia libido, ze zmienn¹ skuteczności¹. Wa¿nym 
jest, aby przedyskutowaæ z w³aścicielem mo¿liwośæ 
tymczasowego wzrostu agresji u psa jako nastêpstwa 
tej metody postêpowania. W niektórych przypadkach 
zmiana samicy mo¿e rozwi¹zaæ problem. Niektóre psy 
musz¹ zostaæ przyzwyczajone do pobierania nasienia. 

Nieprawid³owości nasienia
Druga ocena jakości nasienia jest zwykle przepro-

wadzana po co najmniej 2 miesi¹cach, jako ¿e cykl 
spermatogeniczny u psa trwa ok. 2 miesiêcy. 
1. Terapia zaburzeñ hormonalnych.

• W przypadku podwy¿szonego poziomu estroge-
nów mo¿e byæ pomocne leczenie inhibitorami aro-
matazy. Leki te maja udowodnion¹ skutecznośæ 
u ludzi, bez efektów ubocznych. U psów leczenie 
da³o dobre rezultaty (Anastrazole® 10 mg/psa/
dzieñ)

• Niedobór testosteronu mo¿e byæ wyrównany przy 
u¿yciu hCG lub agonistów GnRH. Powtarzaj¹ce 
siê iniekcje hCG mog¹ prowadziæ z czasem do 
desensybilizacji i spadku skuteczności. 

2. Leczenie problemów dróg moczowych. W przy-
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padku ejakulacji wstecznej zastosowanie leków  - 
adrenergicznych (fenylopropanolamina) w dawce 
4-8mg/kg 1xdziennie przez 5 dni przed pobraniem 
nasienia mo¿e pomóc w ciaśniejszym zamkniêciu 
zwieracza pêcherza moczowego (Beaufays i wsp., 
2008).

3. Leczenie chorób prostaty takich jak ³agodny rozrost 
prostaty (BPH) przy pomocy octanu ozateronu lub 
finasterydu.

4. Polepszenie jakości nasienia /liczby plemników: zo-
sta³o opisanych kilka protoko³ów leczenia, o ró¿nej 
skuteczności (Lopate, 2010).
• Gonadoliberyna (implant z agonist¹ GnRH) mo¿e 

byæ stosowany do tymczasowego wzrostu testo-
steronu u psów samców, jeśli nie zidentyfikowano 
innych definitywnych przyczyn niep³odności - jak 
na razie jeden przypadek, ale poprawa nie by³a 
taka, jak oczekiwano (pamiêtaæ o usuniêciu im-
plantu) (Romagnoli i wsp., 2012)

• Prostaglandyny (PGF2 ) - sugeruje siê, ¿e przy-
gotowuj¹ psa do pobrania nasienia jeśli nie jest 
dostêpna samica w rui. Dawka 0,1mg/kg S.C. 
15 min przed pobraniem. PGF2  pozwala u ró¿-
nych gatunków (królik i buhaj) na zwiêkszenie licz-
by plemników w ejakulacie i objêtości nasienia 
poprzez wzrost kurczliwości naj¹drzy. Jednak¿e, 
z zastosowaniem prostaglandyn wi¹¿ê siê szereg 
skutków ubocznych, takich jak: nadmierne ślinie-
nie, tachykardia, wymioty, biegunka, dusznośæ, 
niepokój i ból brzucha (Hess, 2006). (nie jest zarej-
strowna do stosowania u ma³ych zwierz¹t - przyp. 
red.)

W przypadku s³abej jakości nasienia, mo¿na spróbo-
waæ skorygowaæ dietê. Suplementacja kwasami omega 
3 oraz antyoksydantami mo¿e poprawiæ ruchliwośæ 
i morfologiê plemników (poprzez obni¿enie liczby kro-
pel cytoplazmatycznych) (Hess, 2006).

• Tran lub inne dodatki kwasów t³uszczowych by³y 
ocenianie w wielu badaniach, a wyniki pokazywa³y 
od braku efektu do zró¿nicowanych korzystnych 
skutków. U normospermicznych psów - polepsze-
nie jakości nasienia (Risso i wsp., 2016). 

• Suplementacja witaminy E u psów ze s³aba jako-
ści¹ nasienia zwiêkszy³a odsetek plemników ruchli-
wych oraz ca³kowit¹ liczbê plemników do poziomu 
jak u psów normospermicznych (Kawakami i wsp., 
2016).

• Selen, cynk - ostro¿nie z suplementacj¹, ponie-
wa¿ nadmiar mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia 
plemników i zatrucia. 

Obni¿ona p³odnośæ/niep³odnośæ w odniesieniu do 
samca jest problemem w codziennej praktyce klinicz-
nej. Wywiad oraz analityczne podejście jest najlepsz¹ 
drog¹ do zdiagnozowania przypadku. Przed ostatecz-
nym usuniêciem samca z rozrodu nale¿y do³o¿yæ wszel-
kich starañ ¿eby odnaleźæ przyczynê problemu oraz 
zdro¿yæ mo¿liwe leczenie. 
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DIAGNOSTYKA ZABURZEÑ ROZRODU 
U SAMIC

Istnieje wiele ró¿nych nieprawid³owości prowadz¹-
cych do niep³odności, m. in. zaburzenia hormonalne, 
choroby zakaźne, wrodzone i nabyte wady uk³adu 
rozrodczego. Z tego powodu, w trakcie poszukiwania 
przyczyny niep³odności, zalecamy, aby lekarze wete-
rynarii wykluczali mo¿liwe przyczyny wed³ug bardzo 
uporz¹dkowanego schematu, zaczynaj¹c od najczêst-
szych, a koñcz¹c na najrzadziej spotykanych. 

Mimo to, wiêkszośæ zwierz¹t nie mo¿e byæ ostatecz-
nie zaklasyfikowana jako p³odne b¹dź niep³odne. Taka 
jednoznaczna klasyfikacja by³aby zbyt prosta, a wiele 
samic mo¿e wykazywaæ tylko obni¿on¹ p³odnośæ. Po 
pierwsze, kilka czynników mo¿e jednocześnie odgry-
waæ rolê w powodowaniu niep³odności w określonym 
czasie. Tak jak u ludzi, przyczyna rzadko le¿y po stro-
nie jedynie samca lub samicy. Hodowcy czêsto chc¹ 
wprowadzaæ do rozrodu suki w średnim wieku, po ich 
karierze wystawowej, ze stosunkowo starymi samca-
mi, które sp³odzi³y w przesz³ości cenne mioty i które 
udowodni³y swoj¹ wartośæ genetyczn¹ i komercyjn¹. 

Sprawy staj¹ siê jeszcze trudniejsze, kiedy zorien-
tujemy siê, ¿e obserwowana niep³odnośæ mo¿e byæ 
spowodowana bardzo ró¿nymi sytuacjami, które oka-
zuj¹ siê byæ trudne do rozró¿nienia, takimi jak brak 
zap³odnienia (bark po³¹czenia komórki jajowej i plem-
nika) i wczesna śmieræ zarodkowa. 

1. Niew³aściwy termin krycia

1.1. W przypadku suki
Wed³ug znakomitej wiêkszości publikacji naukowych, 

niew³aściwy termin krycia jest bez w¹tpienia najczêst-
szym powodem niep³odności suk. 

Wiele nowoczesnych technik znajduje obecnie zasto-
sowanie przy ustalaniu „optymalnego terminu krycia”. 
Cytologia pochwy, endoskopowa obserwacja zmian 
wygl¹du nab³onka pochwy i pomiary stê¿enia proge-
steronu s¹ najczêściej wykorzystywanymi metodami. 
Lekarze weterynarii maj¹ mo¿liwośæ potwierdzenia 
trafności określonego przez siebie terminu owulacji, 
gdy¿ poród powinien nast¹piæ ±63 dni później (w 80% 
przypadków pomiêdzy 61 a 65 dni później). Jeśli suka 
ma ma³y miot i urodzi poza tym przedzia³em czaso-
wym, mo¿na podejrzewaæ, ¿e moment owulacji zosta³ 
niew³aściwie określony.

Nale¿y zwróciæ uwagê lekarzy weterynarii na war-
tości progesteronu w trakcie owulacji: mog¹ wyst¹piæ 
istotne ró¿nice od 4 ng/mL do 12 ng/mL dla tej samej 
analizowanej próbki - w zale¿ności od stosowanej tech-
niki (RIA, CLIA, ELISA, SPF…), ale tak¿e od tego, czy 
badane jest osocze czy surowica. 

Ultrasonografia jajników jest bardzo u¿yteczna 
w przypadku suk niep³odnych, jako ¿e reprezentuje 
najbardziej precyzyjny sposób wyznaczenia dok³adnej 
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daty owulacji. Pozwala tak¿e na policzenie liczby ro-
sn¹cych pêcherzyków, jak i pêcherzyków owuluj¹cych, 
przez co umo¿liwia ocenê potencja³u rozrodczego suki.

1.2. W przypadku kotki
U kotek 75% kryæ ma miejsce w czasie trzech 

pierwszych dni rui. W przypadku kryæ w pierwszym 
dniu rui niepowtórzonych w kolejnych dniach, termin 
mo¿e byæ zbyt wczesny, jako ¿e oocyty w tym czasie 
mog¹ byæ jeszcze niedojrza³e lub s³abej jakości. Opty-
malnym postêpowaniem do indukcji owulacji wydaje 
siê powtórzenie krycia w 3 dniu rui. Niektóre samice 
wykazuj¹ odruch tolerancji, pomimo ¿e nie s¹ w rui 
lub nast¹pi³a u nich owulacja spontaniczna. Z tego po-
wodu u niep³odnych kotek by³oby zasadne potwierdziæ 
rujê w dniu krycia poprzez cytologiê pochwy, zbadaæ 
poziom progesteronu (powinien byæ podstawowy), 
5 do 7 dni po ostatnim kryciu potwierdziæ owulacjê, 
a tak¿e - jeśli kotka na to pozwoli - przeprowadziæ 
uzupe³niaj¹ce USG jajników w trakcie rui w celu okre-
ślenia, czy pêcherzyki osi¹gnê³y minimaln¹ średnicê 
(±3 mm) i stwierdzenia, czy samica nie by³a ju¿ po 
owulacji w momencie przyprowadzenia jej do samca.

2. Patologie macicy
2.1. Podkliniczne zapalenie macicy jest czêst¹ 

przyczyn¹ niep³odności u klaczy. U suk jest to obecnie 
uwa¿ane za powszechn¹ przyczynê problemów w roz-
rodzie. W przypadku kotek jest prawdopodobnie tak 
samo, ale do teraz nie zosta³o to jeszcze potwierdzone, 
choæ badanie Axner i wsp. z 2008 pokaza³o, ¿e w 4/7 
przypadków niep³odności u samic tego gatunku zdia-
gnozowane by³y patologie macicy. 

Rola bakterii w patogenezie tej choroby jest nieja-
sna. W naszym laboratorium badaliśmy macice i wy-
konywaliśmy cytologiê poprzez kaniulacjê szyjki przy 
pomocy waginoendoskopu u 26 suk cierpi¹cych na 
niep³odnośæ. Trzydzieści osiem procent (10/26) samic 
cierpia³o na zapalenie macicy (endometritis). Pośród 
nich, 70% (7/10) wykaza³a masywny przerost liczby 
bakterii w narz¹dzie. 

W celu potwierdzenia, czy faktycznie by³y to bakterie 
wewn¹trzmaciczne a nie kontaminacja z pochwy, pod-
czas drugiego eksperymentu w naszym laboratorium 
przebadaliśmy 21 suk: 14 z niewyjaśnion¹ niep³odno-
ści¹ (grupa 1) i 7, u których wyst¹pi³a niewyt³umaczona 
utrata ci¹¿y (grupa 2). Tym razem próbki pobierane 
by³y podczas biopsji wykonywanych przy zabiegu la-
parotomii. 16/21 samic by³o w fazie diestrus w czasie 
biopsji. W grupie 1, 4/14 suk wykaza³o podklinicz-
ne endometritis. W grupie 2, 3/7 samic cierpia³o na 
podkliniczne endometritis. Co zaskakuj¹ce, bakterie 
nie zosta³y wyizolowane ze świat³a macicy w ¿adnym 
z tych przypadków. 

Diagnostyka zapalenia macicy jest trudna. Utrzy-
mywanie siê p³ynu wewn¹trz macicy 1-2 tygodnie po 
kryciu jest sytuacj¹ budz¹c¹ podejrzenia. W idealnym 
przypadku, aby potwierdziæ problem, powinno siê 
wykonywaæ biopsje wycinkowe macicy u samic nie-
p³odnych i resorbuj¹cych zarodki. Diestrus wydaje siê 

byæ najlepszym na to czasem. Wielu w³aścicieli waha 
siê przed podjêciem decyzji o inwazyjnej procedurze, 
dlatego mo¿liwe jest pozyskanie pop³uczyn poprzez 
kateteryzacjê szyjki macicy i na ich podstawie wyko-
nanie cytologii i bakteriologii, jeśli istnieje podejrzenie 
podklincznego zapalenia macicy (wstrzykniêcie i aspira-
cja 5 ml sterylnego roztworu soli fizjologicznej). Mo¿na 
tak¿e wykonaæ przezszyjkow¹ biopsjê endometrium.

Ostatnio pojawi³o siê zainteresowanie ocen¹ prze-
p³ywów krwi przez ciê¿arn¹ macicê u suk z zaburze-
niami p³odności przy zastosowaniu USG Dopplera, tak 
jak siê to robi w ginekologii cz³owieka. Na ten moment 
dostêpnych jest jednak ma³o danych na temat nie-
prawid³owych ci¹¿. Markery stanu zapalnego macicy, 
takie jak bia³ko C-reaktywne (CRP), PGFM lub suro-
wiczy amyloid A (SAA) u psów czy SAA, haptoglobina 
i FRAP u kotów mog³yby byæ interesuj¹ce, ale kliniczna 
wartośæ tych wskaźników pozostaje nadal niepewna. 

Rola zaburzenia równowagi we florze pochwy oraz/
lub zapalenia pochwy w etiopatogenezie endometritis 
jest nadal niejasna. Czasami pobierane s¹ wymazy 
z pochwy przed kryciem - wykonane z u¿yciem sys-
temu wymazu podwójnie chronionego (tak jak u klaczy) 
- celem wykrycia podklinicznej infekcji tego odcinka 
dróg rodnych. Wiele bakterii jest powszechnie izolo-
wanych z macicy i pochwy samic o prawid³owej p³od-
ności. Bakterie obecne w macicy zazwyczaj znajduj¹ 
siê tak¿e w czêści doczaszkowej pochwy, któr¹ u 60% 
zdrowych suk zasiedlaj¹ drobnoustroje. Liczne bakterie 
identyfikowane u suk, które nie maj¹ problemów z roz-
rodem, nale¿¹ do bakterii tlenowych (Streptococcus 
sp., E.coli, Pasteurella multocida, Staphylococcus 
sp., Proteus sp., Corynebacterium sp., …), ale tak¿e 
beztlenowych (Bacteroidaceae by³y izolowane z 55% 
wymazów z pochwy u zdrowych suk, Lactobacillus 
sp., Bifidobacterium sp., Clostridium sp. Coryne-
bacterium sp., …). U samic o prawid³owej p³odności 
zazwyczaj przewa¿aj¹ kultury mieszane: bardzo czêsto 
w wymazie z pochwy identyfikujemy 2 do 4 rodzajów 
drobnoustrojów. 

Mycoplasma sp. jest czêści¹ flory komensalnej, 
w zwi¹zku z tym wykonywanie posiewów czy badanie 
PCR ma nisk¹ wartośæ diagnostyczn¹. Zosta³a opu-
blikowana bardzo niewielka liczba badañ na temat 
dok³adnej roli tej bakterii.

Istnieje wiele spornych danych na temat tego, czego 
oczekiwaæ po badaniu bakteriologicznym wykonanym 
przed kryciem. Wiêkszośæ autorów zaleca wykonywa-
nie posiewów w okresie proestrus, przynajmniej 5 dni 
po rozpoczêciu rui w celu upewnienia siê, ¿e szyjka 
macicy jest wystarczaj¹co otwarta i drobnoustroje, 
które mo¿na znaleźæ w przedniej czêści pochwy, s¹ 
reprezentatywne dla flory macicy. Wa¿ne, aby pod-
czas pobierania wymazów unikaæ kontaminacji ka³em 
lub zetkniêcia ze skór¹. Jednak¿e interpretacja takich 
rutynowych badañ nie jest ³atwa. Wiele zdrowych suk 
jest poddawanych antybiotykoterapii z powodu z³ej 
interpretacji wyników badania bakteriologicznego. 
Z tego powodu wielu autorów zaleca wykonywanie 
posiewów przed kryciem tylko jeśli samice wykazuj¹ 
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objawy kliniczne, takie jak wyp³yw z pochwy.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nieprawid³owości anatomiczne 

sromu i/lub przedsionka pochwy takie jak zwê¿enia, 
fa³d krocza (zakrywaj¹cy srom) lub srom niedojrza³y 
mog¹ prowadziæ do zapalenia pochwy i przysz³ych 
problemów z p³odności¹ poprzez brak odpowiedniego 
drena¿u pochwy i lokalne maceracje naskórka. 

2.2. Torbielowaty rozrost b³ony śluzowej macicy 
(CEH) jest powodem niep³odności z uwagi na niemo¿-
nośæ implantacji po tym, jak dosz³o do zap³odnienia 
u suki b¹dź kotki (przypuszcza siê, ¿e jest to czêściej 
spotykane u kotek syjamskich i ras orientalnych z po-
wodu powtarzaj¹cych siê spontanicznych owulacji). 
Powszechniej spotykane u samic starzej¹cych siê. Czê-
sto nie obserwuje siê nieprawid³owości w trakcie rui 
i owulacji. W badaniu USG - najlepiej podczas diestrus 
- zazwyczaj widoczne gruczo³y endometrium. Przydatne 
mog¹ okazaæ siê tak¿e histerografia i biopsja macicy.

3. Zaburzenia hormonalne

3.1. Jajniki
Torbiele jajnikowe u suk i kotek mog¹ wywodziæ 

siê z ró¿nych tkanek. Definiujemy je jako wype³nione 
p³ynem struktury ró¿nej wielkości obecne na jajniku 
poza fizjologicznymi fazami proestrus i estrus. Torbiele 
stanowi¹ w przybli¿eniu 80% wszystkich chorób jajni-
ków i mo¿emy je podzieliæ na torbiele z komórek sieci 
jajnika, podpowierzchniowe struktury nab³onkowe, 
torbiele pêcherzykowe i zluteinizowane lub torbiele 
cia³ka ¿ó³tego. Torbiele pêcherzykowe to struktury 
o średnicy wiêkszej ni¿ 1 cm wydzielaj¹ce estrogeny, 
czemu towarzysz¹ objawy hiperestrogenizacji (czêsto 
odstêpy miêdzyrujowe s¹ zredukowane do <4 miesiê-
cy). Obecnie badanie USG pozwala na najlepsz¹ mo¿-
liw¹ diagnostykê torbieli jajnikowych. Oprócz torbieli 
mo¿emy u suki mieæ do czynienia z ró¿nymi typami 
guza jajnika: guzy z komórek nab³onkowych, guzy 
z komórek ziarnistych (ziarniszczak - Granulosa Cell 
Tumour (GCT)), guzy z komórek p³ciowych. 

Nowotwory z komórek nab³onkowych mog¹ byæ 
asymptomatyczne. GCT, jako ¿e wydzielaj¹ estrogeny, 
a czasem te¿ progesteron, mog¹ powodowaæ objawy 
zwi¹zane z estrogenizacj¹: permanentna lub niepra-
wid³owo czêsta ruja, przed³u¿ony krwisty lub ropny 
wyp³yw z pochwy. Mo¿e pojawiæ siê powiêkszenie 
gruczo³ów sutkowych, a nawet laktacja. Czasami pa-
radoksalne wystêpuje anoestrus (ze wzglêdu na sekrecjê 
progesteronu). 

Du¿e guzy jajnika mog¹ byæ wyczuwalne palpacyjnie 
przez pow³oki brzuszne. Na radiogramach maj¹ wygl¹d 
mas o gêstości tkanek miêkkich, które przesuwaj¹ do-
ogonowy biegun nerki dobrzusznie, a okrê¿nicê do-
środkowo. Mog¹ byæ widoczne mineralizacje. Najlep-
sz¹ metodê diagnostyki guzów oferuje ultrasonografia. 
W przypadku GCT badanie wymazu z pochwy mo¿e 
pomóc nam w wykryciu wysokiego stê¿enia estroge-
nów. W przypadku gruczolakoraka opisywane by³y 
hyperkalcemia i podniesiony poziom stê¿enia peptydu 
PTH-podobnego we krwi. 

3.2. Przedwczesny spadek progesteronu 
w ci¹¿y
Z niejasnych przyczyn, jeśli czas sekrecji progestero-

nu po owulacji jest zredukowany, kolejna ruja pojawi 
siê wcześniej ni¿ by³o to przewidywane. 

Cykle nieowulacyjne nie s¹ czêste u suk. W jednym 
z badañ doniesiono, ¿e wyst¹pi³y u 11 ze 1152 samic 
(1%). Wykazano, ¿e niektóre z nich mog¹ mieæ pra-
wid³owe cykle w przysz³ości. 

Suki mog¹ cierpieæ tak¿e na niewydolnośæ cia³ka 
¿ó³tego, która objawia siê brakiem wydzielania pro-
gesteronu w trakcie ci¹¿y, co czyni j¹ niemo¿liw¹ 
do utrzymania. Du¿e rasy, takie jak rottweilery czy 
owczarki niemieckie, mog¹ byæ bardziej podatne na 
tê nieprawid³owośæ. W przypadku niep³odnych suk, 
oznaczenie poziomu progesteronu podczas wczesnej 
diagnostyki ci¹¿y (miêdzy 21 a 30 dniem ci¹¿y) jest 
szczególnie zalecane. W sytuacji braku ci¹¿y, stê¿enie 
progesteronu w osoczu powinno mimo wszystko byæ 
dośæ wysokie. Je¿eli jest inaczej, oznacza to albo nie-
wydolnośæ cia³ka ¿ó³tego albo wczesne poronienie (lub 
nast¹pi³a resorpcja). 

„Syndrom krótkiego anoestrus” jest opisywany 
u rottweilerów i owczarków niemieckich. Nie jest do-
brze zdefiniowany i dotyczy zwierz¹t wykazuj¹cych 
prawid³ow¹ rujê i owulacjê, ale maj¹cych skrócone 
odstêpy miêdzyrujowe. Pod³o¿e niep³odności jest nie-
jasne i mo¿e mieæ zwi¹zek z niedostateczn¹ ilości¹ 
czasu na regeneracjê endometrium. Mo¿e istnieæ tak¿e 
powi¹zanie z niedoczynności¹ cia³ka ¿ó³tego. 

3.3. Niedoczynnośæ tarczycy przez wiele lat uwa-
¿ana by³a za powszechn¹ przyczynê obni¿onej p³od-
ności lub niep³odności, szczególnie u ras olbrzymich. 
Zale¿nośæ pomiêdzy niedoczynności¹ tarczycy a nie-
prawid³owościami w rozrodzie jest czêsto wspominana 
w literaturze, ale nie zosta³a nigdy w pe³ni wykazana. 
Badania przeprowadzone w naszym laboratorium nie 
pokaza³y ró¿nic w stê¿eniu hormonów tarczycy miêdzy 
psami p³odnymi a niep³odnymi wśród piêciu bior¹cych 
udzia³ w eksperymencie ras. Jednak¿e czêsto mówi siê, 
¿e niedoczynnośæ tarczycy mo¿e byæ problemem u nie-
których linii/ras hodowlanych i jest dziedziczona. U suk 
mo¿e powodowaæ kilka problemów, w³¹czaj¹c prze-
d³u¿one odstêpy miêdzyrujowe i zaburzenia p³odności. 

3.4. Opóźnione dojrzewanie p³ciowe lub pierwotne 
anoestrus bywa czasem powodem konsultacji wetery-
naryjnych suk i kotek. Czynnikami odpowiedzialnymi 
mog¹ byæ: rasa (du¿e rasy, koty perskie, Maine Co-
ony i rasy pokrewne), brak socjalizacji, stres, poda¿ 
leków (progestageny, leki przeciwgrzybicze). Czêsto 
diagnozowane jest zaburzenie ró¿nicowania p³ci jak 
np. pseudohermafrodytyzm. Nale¿y mieæ na uwadze, 
¿e wady anatomiczne, takie jak czêściowa aplazja po-
chwy lub przetrwa³a b³ona dziewicza mog¹ le¿eæ u pod-
staw fa³szywego rozpoznana opóźnionego dojrzewania 
p³ciowego. Ciche ruje mog¹ tak¿e doprowadziæ do 
takiego wniosku. W tej sytuacji pomocne w postawie-
niu rozpoznania jest badanie sromu (wygl¹d jak u suki 
dojrza³ej) i pomiar stê¿enia progesteronu. Nie mo¿na 
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zapomnieæ te¿, ¿e suka mog³a zostaæ wysterylizowana 
przed sprzeda¿¹: pomiar stê¿enia LH i AMH mo¿e byæ 
przydatny w dniagnostyce. 

3.5. Rzekome wtórne anoestrus ³¹czy siê czêsto 
z cichymi rujami b¹dź rujami nie zauwa¿onymi przez 
w³aściciela (zw³aszcza u d³ugow³osych ras psów i Ma-
ine coonów). Kilkukrotnie powtórzone wymazy z po-
chwy i pomiary stê¿enia progesteronu mog¹ pomóc 
w określeniu problemu. Prawdziwe anoestrus mo¿e 
byæ spowodowane przyczynami środowiskowymi lub 
zaburzeniami hormonalnymi. 

4. Inne problemy
Pośród innych problemów, które mog¹ powodowaæ 

niep³odnośæ, warto przyjrzeæ siê kwestii od¿ywiania 
(np. niedobór tauryny u kotów, kwas arachidonowy 
- wielonienasycone kwasy t³uszczowe (PUFAs) czy 
miedź). 

W ostatnim czasie pojawi³o siê zainteresowanie 
zawartości¹ drobnoustrojów w dietach opartych na 
surowym miêsie czy du¿¹ ilości mykotoksyn w karmie 
przemys³owej niskiej jakości. Chromosomalne i gene-
tyczne czynniki mog¹ powodowaæ zaburzenia rozwoju 
p³ciowego, pierwotne anoestrus, resorpcjê zarodków 
lub wczesne poronienie. Czasami przydatne mo¿e byæ 
kariotypowanie niep³odnych zwierz¹t. Chów wsob-
ny tak¿e odgrywa rolê w powstawaniu problemów 
w rozrodzie, ³¹cznie z niep³odności¹. Brak odruchu 
tolerancji u suki b¹dź kotki wymaga sprawdzenia 
prawid³owości budowy anatomicznej uk³adu rozrod-
czego. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ sztuczna inseminacja. 

Piśmiennictwo u autora

Źród³o: XV Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t”
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TERAPIA ZACHOWAWCZA 
I CHIRURGICZNA ZABURZEÑ 

ROZRODU
Wiele przyczyn mo¿e prowadziæ do niep³odności. 

W prezentacji prof. Alaina Fontbonne’a wyszcze-
gólniono przyczyny oraz ró¿ne metody leczenia. 
W poni¿szym opracowaniu ograniczono siê tylko do 
przedstawienia najwa¿niejszych metod leczenia farma-
kologicznego i chirurgicznego podstawowych chorób 
powoduj¹cych niep³odnośæ: zapalenia pochwy, zapa-
lenia b³ony śluzowej macicy, zapalenia macicy oraz 
torbieli jajnikowych. Niektóre z metod chirurgicznych 
nie zostan¹ szerzej opisane, ale bêd¹ zaprezentowa-
ne podczas wyst¹pienia (korekta przegrody, zwê¿enia 
oraz wypadniêcie fa³du śluzowego pochwy). Na koñcu 
przedstawione zostan¹ najwa¿niejsze metody leczenia 
chirurgicznego patologii mêskiego uk³adu rozrodczego 
prowadz¹cych do niep³odności.

I. TERAPIA FARMAKOLOGICZNA
1. Zapalenie pochwy 

Do dnia dzisiejszego nie uzyskano konsensusu 
w sprawie najlepszej terapii (septycznego) zapalenia 
pochwy, zarówno w kwestii metody (terapia ogólna, 
lokalna, kombinacja obu), ca³kowitego czasu trwania 
oraz wykorzystywanych substancji aktywnych. 

W zwi¹zku z tym przedstawione zostan¹ szczegó³y 
dzia³añ praktycznych opartych na ró¿nych publikacjach 
naukowych, a tak¿e wyniki uzyskane w ramach w³a-
snej praktyki w wyspecjalizowanym centrum rozrodu 
zwierz¹t towarzysz¹cych.

Pierwszy krok podejmowanej terapii polega na 
wyeliminowaniu wszelkich wad anatomicznych, które 
mog¹ sprzyjaæ nawrotom zapalenia pochwy, takich 
jak: entropia, zwê¿enie, niedorozwój sromu, itp. (spójrz 
rozdzia³ II poni¿ej: leczenie chirurgiczne). 

Metody leczenia (lokalne vs ogólne, lek, czas trwa-
nia terapii, dawka) musz¹ byæ dostosowane do formy 
zapalenia: ostrego, przewlek³ego, nawracaj¹cego, 
rozleg³ego, komplikacji (zapalenia pêcherza, itd.) oraz 
innych zaka¿eñ równoleg³ych (zapalenia skóry, itp.).
1.1. Terapia ogólna
1.1.1. Antybiotykoterapia a bakteryjne zapalenia 

pochwy
Decyzja dotycz¹ca terapii jest nadal subiektywna, 

poniewa¿ niewiele wiadomo na temat wp³ywu antybio-
tyków na mikroflorê pochwy. Z drugiej strony wa¿ne 
jest, aby pamiêtaæ o mo¿liwości dzia³ania teratogen-
nego niektórych antybiotyków, z którymi nale¿y siê 
obchodziæ wyj¹tkowo ostro¿nie u samic w ci¹¿y.

Stosowanie antybiotyku w leczeniu przewlek³ego 
zapalenia pochwy lub leczeniu antybiotykiem drugiego 
rzutu wymaga stosowania antybiogramu, aby unikn¹æ 
wyst¹pienia oporności na antybiotyk przy optymalizacji 
skuteczności leczenia. W kontekście niep³odności mo¿e 
wyst¹piæ koniecznośæ leczenia wszystkich lub czêści 
psów w hodowli.

Nale¿y wykluczyæ choroby wspó³istniej¹ce, które 
mog¹ sprzyjaæ zapaleniu pochwy lub utrudniaæ gojenie, 
g³ównie uogólnione ropne zapalenie skóry i przewlek³¹ 
biegunkê.

Antybiotyki pierwszego wyboru powinny charaktery-
zowaæ siê szerokim spektrum dzia³ania i dobr¹ penetra-
cj¹ b³ony śluzowej: amoksycylina - kwas klawulanowy, 
cefaleksyna, erytromycyna, sulfonamidy - trimetoprim.

Wiele bakterii, szczególnie w przypadku hodowli 
kojcowych, wykazuje opornośæ na najczêściej sto-
sowane antybiotyki, st¹d konieczne jest wykonanie 
antybiogramu. 

Mykoplazmy s¹ wra¿liwe na niewiele grup antybioty-
ków, a stworzenie testu na wra¿liwośæ nie jest mo¿liwe 
w praktyce weterynaryjnej. Jozacyna (Josacine®[H]), 
tylozyna (Tylan® inj.), spektynomycyna (Lyncospec-
tin® inj.), fluorochinolony (Marbocyl®, Baytril®, etc.) 
uwa¿ane s¹ za skuteczne, poniewa¿ s¹ to najnowsze 
generacje antybiotyków.

Czas trwania antybiotykoterapii: nieuzasadnione 
lub przed³u¿one podawanie (>20 dni) mo¿e zwiêkszyæ 
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ryzyko wyst¹pienia patogennej flory pochwy, w tym 
mykoplazm, E.coli, bakterii rodzaju Enterococcus, 
czy wielolekoopornych Staphylococcus. Wiêkszośæ 
autorów zaleca: ostre zapalenie pochwy: <10 dni, 
przewlek³e nawracaj¹ce zapalenie pochwy: maksymal-
nie 30 dni.
1.1.2. Stosowanie probiotyków i prebiotyków

Istnieje niewiele i czêsto sprzecznych ze sob¹ badañ 
dotycz¹cych korzyści ze stosowania probiotyków w le-
czeniu (i zapobieganiu) zapalenia pochwy:

- zmniejszenie populacji bakterii warunkowo choro-
botwórczych (Staphylococci, Proteus i Enterobac-
teria) po 30-dniowym zastosowaniu Lactobacillus 
sp. (Sanchez i wsp. 2011),

- brak ró¿nic pomiêdzy psami leczonymi i nieleczo-
nymi (Hutchins, JVIM 2013).

Na podstawie szczegó³owej lektury badañ i niepubli-
kowanych osobistych obserwacji terenowych, wydaje 
siê, ¿e probiotyki nie wp³ywaj¹ w znacz¹cy sposób na 
leczenie zapalenia pochwy, zarówno w terapii ogólnej, 
jak i miejscowej. Niemniej jednak konieczne s¹ dalsze 
badania dotycz¹ce probiotyków (charakter, metody 
stosowania).

Probiotyki i prebiotyki s¹ natomiast wskazane 
w przypadku zapalenia pochwy zwi¹zanego z prze-
wlek³ym zapaleniem skóry lub zapaleniem jelit.
1.2. Leczenie dopochwowe

Z doświadczenia w³asnego wynika, ¿e leczenie miej-
scowe (zawsze po³¹czone z leczeniem ogólnym) daje 
dobre wyniki w leczeniu ostrego zapalenia pochwy.

W zwi¹zku z brakiem leków przeznaczonych bez-
pośrednio dla suk, wykorzystuje siê dowymieniowe 
maści dla zwierz¹t hodowlanych lub leki przeznaczone 
dla ludzi.

Wszystkie produkty musz¹ byæ zdeponowane w czê-
ści doczaszkowej pochwy, aby umo¿liwiæ odpowiednie 
pokrycie b³ony śluzowej. Korzystanie z kateteru dopê-
cherzowego jest prost¹, bezbolesn¹ metod¹, której 
w³aściciel mo¿e siê nauczyæ i wykonywaæ samodzielnie.

Dawki i czas podawania nale¿y dostosowaæ do masy 
zwierzêcia (nie nale¿y przedawkowywaæ) i d³ugości dzia-
³ania leku.
- Produkty koj¹ce s¹ zalecane przy ostrym, bolesnym 

rumieniu sromu oraz w fazie anoestrus: 
dopochwowo: Opalgyne® w roztworze do p³uka-

nia, Hydralin Gyn® w ¿elu dopochwowym,
Okolice sromu: Hydralin soothing cream®, Cor-

tanmycetine®, Easotic®, itd.
- Środki antyseptyczne s¹ zalecane w przypadku nad-

ka¿enia bakteryjnego zapalenia pochwy (zaka¿enie 
wtórne, a nie pierwotne), ale nale¿y je ograniczyæ do 
krótkich okresów leczenia (brak danych naukowych), 
w celu zmniejszenia ryzyka wysuszenia b³ony śluzowej 
pochwy, prowadz¹cego do wtórnego podra¿nienia: 
Betadine gyn® w p³ukankach lub ovule (jeśli suka 
jest w anoestrus), Cytéal® w rozcieñczeniu 1/10 do 
p³ukania, itd.

- Antybiotyki stosuje siê w przypadku ciê¿kiego zapa-
lenia pochwy, które nie odpowiada na leczenie ogól-

noustrojowe. Maśæ nale¿y wybraæ w oparciu o test 
wra¿liwości na antybiotyki (lista otwarta): 
Kloksacylina + Gentamycyna (Gentamam®),
Neomycyna + Bacytracyna + Tetracyklina + Pred-

nizolon (Mastijet®) = dzia³anie na mykoplazmy oraz 
dzia³aj¹cy przeciwzapalnie steryd
Cefoperazon (Pathozone®) = skuteczny wobec 

Pseudomonas i Proteus (podanie jednorazowe)
Cefaleksyna (Rilexine®),
Cefkwinom (Cobactan®), 
Amoksycylina + kwas klawulanowy (Synulox®)

- W przypadku zapalenia pochwy/macicy i niep³od-
ności zwi¹zanej z nagromadzeniem wyp³ywu krwi-
stego w doczaszkowej czêści pochwy u niektórych 
suk (g³ównie ras brachycefalicznych) zalecane jest 
codzienne p³ukanie pochwy 0,9% roztworem soli 
fizjologicznej. Jest to ³atwy, bezpieczny i skuteczny 
sposób zapobiegania zapaleniom pochwy/macicy. 
P³ukanie nie powinno byæ wykonywane w dniach 
inseminacji/krycia.

2. Farmakologiczne metody leczenia zapalenia 
macicy i ropomacicza

Leczenie musi byæ dostosowane do stanu klinicz-
nego zwierzêcia, obecności wyp³ywu ze sromu (szyjka 
otwarta vs szyjka zamkniêta), rasy (prostaglandyny 
F2 gorzej tolerowane u ras brachycefalicznych) oraz 
wyposa¿enia kliniki.

Podczas leczenia konieczna jest sta³a obserwacja 
kliniczna, hematologiczna i biochemiczna w celu mo-
nitorowania powrotu do zdrowia (zmniejszenie limfo-
cytozy, zmniejszenie CRP i brak niewydolności nerek).

W przypadku ropomacicza i zapalenia macicy 
konieczny jest monitoring ultrasonograficzny a¿ do 
ca³kowitego wyleczenia: w dniu drugim (D2, w przy-
padku wyp³ywu z pochwy) - ósmym (D8) - piêtnastym 
(D15) - trzydziestym (D30) - i sześædziesi¹tym (D60). 
W przypadku braku wyleczenia lub pogorszenia stanu 
zdrowia suki (klinicznego lub biologicznego), leczenie 
nale¿y przerwaæ i wykonaæ zabieg owariohisterektomii. 
2.1. Zapalenie macicy/ropomacicze (i CEH 

- torbielowaty rozrost endometrium).
2.1.1. Hamowanie dzia³ania endogennego progeste-
ronu (jeśli <3 miesiêcy po rui) lub progestagenów. 
- Cele: zatrzymanie stymulacji macicy i produkcji gru-

czo³ów, stymulowanie lokalnej odpowiedzi immuno-
logicznej (progesteron hamuje dzia³anie leukocytów) 
i oczywiście umo¿liwienie szybkiego otwarcia (<24 
godzin) szyjki macicy, aby u³atwiæ spontaniczne 
opró¿nianie macicy z zalegaj¹cej ropy (szczególnie 
przy zamkniêtej szyjce macicy).

- Efekty uboczne: skrócenie okresu miêdzyrujowego. 
Najbli¿sza ruja z regu³y w okresie 1-2 miesiêcy,

- Schematy: 
Aglepriston (Alizine®) 10 mg.kg SC D0 - D1 - (D8 

- D15: w zale¿ności od fazy cyklu), lub
Kabergolina, umo¿liwia zapocz¹tkowanie luteolizy 

w przypadku braku dostêpnego aglepristonu, ale 
mniej skuteczna.
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2.1.2. Ogólna terapia antybiotykowa (omówiona 
w punkcie 1.1.1. Antybiotykoterapia 
a bakteryjne zapalenie pochwy).

2.1.3. Otwarcie szyjki macicy - skurcze macicy
- Cele: pobudzenie relaksacji szyjki macicy (przy za-

mkniêtej szyjce) i wywo³anie skurczów miêśni g³adkich 
macicy przy niekompletnym opró¿nieniu macicy po 
dwóch pierwszych iniekcjach Alizine®

- Efekty uboczne: wymioty/nudności, biegunka, skurcz 
oskrzeli (rzadki).

- Schematy: 
PGE1: Misoprostol, 400 μg, okolice szyjki pod 

kontrol¹ sondy, 4x/dzieñ lub 
PGE2: Dinoproston 0,5 mg, okolice szyjki pod 

kontrol¹ sondy, 4x/dzieñ
Mo¿na wykonaæ od pierwszego dnia leczenia. Kilka 
efektów ubocznych. Brak ryzyka pêkniêcia macicy. 
Mo¿liwe równie¿ na zamkniêtej szyjce macicy.
PGF2: Dinolytic® 100 μg/kg, SC 3x/dzieñ, (lub 

Kloprostenol, Estrumate® 1 μg/kg 1x/dzieñ) (nie-
zerejestrowany dla ma³ych zwierz¹t - przyp. red.).
Ogólne efekty uboczne: nudności, zaburzenia ape-
tytu, wymioty, biegunka, (skurcz oskrzeli).
Nie nale¿y stosowaæ przy zamkniêtej szyjce, bardzo 
poszerzonej macicy lub ścianie macicy bardzo cien-
kiej (średnio <4 mm).

2.1.4. Drena¿ i p³ukanie macicy przez cewniko-
wanie przezszyjkowe (jak TCI)

- Cele: leczenie nale¿y zastosowaæ u suk niereaguj¹-
cych na leczenie ogólnoustrojowe. Pozwala mecha-
nicznie otworzyæ szyjkê macicy, a świat³o macicy 
opró¿niæ i przep³ukaæ. Pozwala leczyæ suki, których 
szyjka macicy pozostaje zamkniêta lub ropa (lepka) 
nie jest odprowadzona, i które przez to powinny byæ 
wysterylizowane.

- Metoda: kateter przezszyjkowy (CH4 do 5) jest wpro-
wadzany przez szyjkê macicy (ta sama metoda co przy 
TCI) i przeprowadzane jest p³ukanie (0,9% NaCl, 
rozcieñczony środek antyseptyczny itp.). Kateter 
pozostawia siê na miejscu i unieruchamia na kilka 
godzin.

2.2. Torbielowaty przerost endometrium (CEH)
CEH jest nieodwracalny u suk i w wiêkszości przy-

padków prowadzi do niep³odności, chocia¿ istnieje 
jedno doniesienie o mo¿liwym pozytywnym wyniku 
leczenia suk z CEH miboleronem (Cheque drops®): 
2,7 μg/kg raz dziennie PO, nie przekraczaj¹c 180 μg/
psa, przez 6 miesiêcy i unasiennianiu w kolejnym cyklu. 

Najczêstszym dzia³aniem niepo¿¹danym zg³aszanym 
podczas leczenia miboleronem jest przerost ³echtacz-
ki, który wystêpuje w pewnym stopniu u 15 do 20% 
suk leczonych z wykorzystaniem tej substancji. Inne 
zg³aszane dzia³ania niepo¿¹dane obejmuj¹ kremowy 
wyp³yw z pochwy, zapalenie pochwy, zwiêkszone za-
chowania kopulacyjne i agresywne, zagêszczenie wy-
dzieliny gruczo³ów odbytowych, zapach pi¿ma, oty³ośæ 
i nadmierne ³zawienie (epiphora).

Uwaga: niektórzy specjaliści zalecaj¹ rozbijanie tor-
bieli le¿¹cych przyściennie przez zgniatanie palcami 

(laparotomia) i deklaruj¹, ¿e przywracaj¹ w ten sposób 
p³odnośæ suk. Doświadczenie w³asne z opisan¹ wy¿ej 
praktyk¹ jest bardzo ograniczone, ale wyniki wydawa³y 
siê rozczarowuj¹ce.

3. Zapalenie b³ony śluzowej macicy 
- niewydolnośæ ³o¿yska

Zapalenie b³ony śluzowej macicy (endometritis) jest 
najczêstszym stanem patologicznym w przypadku 
niep³odności suk, ale nie dowiedziono skuteczności 
¿adnego z opublikowanych protoko³ów leczenia dla 
zwierz¹t miêso¿ernych. 

Opublikowane badania przeprowadzone na zwierzê-
tach gospodarskich, wskazuj¹ na przydatnośæ NLPZ 
w terapii endometritis. U klaczy podawanie NLPZ nie 
zak³óca owulacji i prowadzi do poprawy stanu maci-
cy. ¯adne informacje nie s¹ dostêpne w odniesieniu 
do zwierz¹t miêso¿ernych, ale niepublikowane dane 
pokazuj¹ zró¿nicowane wyniki skuteczności leczenia 
niep³odności.

W ostatnich latach CRECS (Centrum rozrodu pro-
wadzone przez autora - przyp. red.) opracowa³ proto-
kó³ (dane nie publikowane) stosowany w celu przywró-
cenia p³odności w przypadkach takich jak przewlek³e 
endometritis i zapalenie ³o¿yska:

- Leczenie polega na d³ugotrwa³ym podawaniu ste-
rydów w bardzo ma³ych dawkach (0,05-0,1 mg/
kg/dzieñ) od cieczki do późnej ci¹¿y. 

- W przypadku zapalenia ³o¿yska acetylosalicylan 
DL-lizyny (1-2 mg/kg/dobê) podaje siê od okresu 
przed zagnie¿d¿eniem zarodka (<12 dni po owu-
lacji) do późnej ci¹¿y (<60 dni po owulacji). 

- Kwasy omega 3 prowadz¹ poprzez kaskadê reakcji 
do uwalniania substancji przeciwzapalnych, dlatego 
te¿ uzasadnione wydaje siê stosowanie oleju bo-
gatego w omega 3 podczas ca³ego okresu ci¹¿y. 
Jednak¿e enzymy wykorzystywane przez kwasy 
omega 3 i omega 6 s¹ takie same, co prowadzi do 
konkurencji miêdzy nimi. Wówczas nadmiar kwa-
sów omega 6 (który bardzo ³atwo mo¿na znaleźæ 
w diecie) „st³umi” zalety kwasu omega 3.

4. Leczenie farmakologiczne torbieli 
pêcherzykowych jajnika

Luteinizacja cysty pêcherzykowej poprzez stymulacjê 
hormonaln¹ mo¿e byæ opcj¹ u suk hodowlanych, ale 
odnotowano ograniczony sukces takiej terapii, a dzia³a-
nia niepo¿¹dane mogê byæ obserwowane w tygodniach 
nastêpuj¹cych po jej zastosowaniu (CEH i ropomaci-
cze). W literaturze opisano ró¿ne schematy: GnRH, 
50 μg/kg IM, hCG 500 j.m./kg IM, jedna do dwóch 
dawek w odstêpie 48 godzin. W dzisiejszych czasach 
zabiegi chirurgiczne wydaj¹ siê bardziej skuteczne 
w przypadku suk hodowlanych (patrz poni¿ej).

5. Niewydolnośæ lutealna: leczenie i obserwacje
Suplementacjê mo¿na przeprowadziæ za pomoc¹ 

naturalnego progesteronu lub syntetycznych progesta-
genów. Nadmierna suplementacja mo¿e powodowaæ 
dzia³ania niepo¿¹dane u suk (akromegalia i cukrzyca 
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ci¹¿owa, brak mleka, atonia macicy) i p³odu (w szcze-
gólności wnêtrostwo).
- Naturalny mikronizowany progesteron (100 lub 200 

mg®[H]) 
10-20 mg/kg, co 6 do 8 godzin. Terapiê nale¿y 

przerwaæ najpóźniej 48 godzin przed planowanym 
porodem
mo¿liwe jest monitorowanie stê¿enia progesteronu 

we krwi (próbka krwi 6 godzin po podaniu), aby 
zapewniæ jego odpowiedni¹ suplementacjê. G³ówn¹ 
wad¹ jest czêstotliwośæ podawania leku. 

- Syntetyczne progestageny s¹ ³atwiejsze w podawaniu, 
ale po ich zastosowaniu niemo¿liwa jest miarodajna 
ocena stê¿enia progesteronu we krwi. Jest to metoda 
szczególnie polecana dla psów ras ma³ych, zwierz¹t 
z ostr¹ niewydolności¹ lutealn¹ i suk nie wyrówna-
nych przy u¿yciu naturalnego progesteronu: octan 
megestrolu w dawce 2 mg/kg co 3 dni IM. Terapiê 
nale¿y przerwaæ co najmniej 5 dni przed porodem; 
Altrenogest Regumate®: 0,044 mg/kg co 12 do 24 
godzin. Zaprzestanie terapii maksymalnie 24 godziny 
przed porodem.

II. LECZENIE CHIRURGICZNE 
U SAMIC I SAMCÓW

1. Plastyka warg sromowych
Istnieje kilka wad anatomicznych przedsionkowo-

-pochwowych prowadz¹cych do niep³odności przez 
niemo¿nośæ krycia itp. Szerzej przedstawiona zostanie 
tylko korekta nieprawid³owości sromu, które s¹ g³ówn¹ 
przyczyn¹ przewlek³ego zapalenia pochwy i zapalenia 
b³ony śluzowej macicy. 

Nale¿y podnieśæ fa³d skóry, w celu oceny ilości skó-
ry do usuniêcia i oczekiwanego napiêcia po zabiegu. 
Naciêcie skalpelem nale¿y rozpocz¹æ od brzusznej kra-
wêdzi spojenia sromu, a nastêpnie kieruj¹c siê bocz-
nie i dogrzbietowo tworz¹c pó³ksiê¿ycowate ciêcie. 
Konieczne jest tak¿e wykonanie drugiego naciêcia, 
o podobnym kszta³cie, przyśrodkowo i równolegle do 
pierwszego, wyznaczaj¹c tym samym obszar do usuniê-
cia. Ograniczony naciêciami segment skóry i nadmiar 
tkanki podskórnej po obu stronach nale¿y wyci¹æ, tak 
samo, jak przyleg³¹ tkankê t³uszczow¹. 

W celu oceny jakości resekcji nale¿y zorientowaæ 
topograficznie trzy punkty, odpowiednio, na godzinie 
3, 9 i 12. W razie potrzeby mo¿na usun¹æ wiêcej skó-
ry, przed³u¿aj¹c naciêcie wzd³u¿ marginesu bocznego. 
Brzegi rany nale¿y zszyæ wch³anialnym szwem pod-
skórnym (np. poliglaktyn¹ [vicryl®], poliglekapronem 
25 [Monocryl®], 3 - 0). W oparciu o wcześniej wy-
znaczone punkty, nale¿y wyrównaæ brzegi. Na koniec 
nale¿y zeszyæ skórê przy u¿yciu szwu śródskórnego 
lub „na okrêtkê” wch³anialnym szwem 2 lub 3. W celu 
ograniczenia ryzyka rozejścia siê rany, szczególnie, 
gdy suka ociera siê o pod³ogê, mo¿na przymocowaæ 
kilka staplerów.

2. Torbiele jajnikowe
- Jednostronna owarektomia jest prost¹ i skuteczn¹ 

metod¹ leczenia w przypadku policystycznego jajnika, 

pojedynczej torbieli o du¿ej średnicy (>2 cm średnicy) 
lub heterogenicznego torbielowatego jajnika (podej-
rzenie guza: potworniaka itp.),

- W przypadku suk o wysokiej wartości hodowlanej, 
inn¹ strategi¹ jest cienkoig³owa aspiracja p³ynu z jamy 
torbieli. Technika ta jest skuteczna, minimalnie in-
wazyjna i pozwala na postawienie pewnej diagnozy 
(stê¿enie hormonów i analiza cytologiczna). Jednak 
w ponad po³owie przypadków nale¿y siê spodziewaæ 
nawrotu torbieli w dniach nastêpuj¹cych po aspiracji 
lub w nastêpnym cyklu,

- Mo¿liwa jest równie¿ nowa, atrakcyjna alternatywa - 
resekcja torbieli za pomoc¹ laparotomii/laparoskopii, 
dziêki której mo¿na zachowaæ oba jajniki, a przez to 
mo¿liwie najwiêksz¹ liczbê pêcherzyków. 
Zabieg wykonuje siê z dostêpu identycznego jak przy 

owarektomii z dojścia bocznego. Jajnik nale¿y wydobyæ 
delikatnie, unikaj¹c nadmiernego napiêcia szypu³y oraz 
jego ściśniêcia. Nastêpnie wydobywa siê go z torebki 
po jego środkowej stronie (mniej unaczyniona i czêsto 
przezroczysta), bez uszkodzenia jajowodu, za pomo-
c¹ mikronaciêcia no¿yczkami typu Bonn. Torbiel jest 
nak³uwana i przep³ukiwana, aby unikn¹æ śródzabiego-
wego rozlania jej zawartości do jamy brzusznej. Nale¿y 
regularnie op³ukiwaæ jajnik i jego torebkê uprzednio 
ogrzanym izotonicznym roztworem soli fizjologicznej. 
Torbiel jest wycinana za pomoc¹ no¿yczek typu Bonn. 
Krwotoki, powszechne gdy torbiel jest czêściowo zlute-
inizowana (trudniejsza do zidentyfikowania p³aszczyzna 
ciêcia, silnie unaczyniona ściana torbieli), musz¹ byæ 
koagulowane przy pomocy pêsety bipolarnej (aby nie 
uszkodziæ otaczaj¹cego torbiel zrêbu jajnika). Nastêpnie 
jajnik jest ponownie umieszczany w swojej torebce. 

3. Wypadniêcie cewki moczowej 
Operacja jest zalecana u samców z nadmiernym 

krwawieniem, dyskomfortem, owrzodzeniem lub mar-
twic¹ wypadniêtej tkanki. W literaturze opisano dwie 
mo¿liwości postêpowania. Pierwszy z nich polega na 
resekcji wypadaj¹cej b³ony śluzowej (preferencje w³a-
sne), drugi na manualnym skróceniu i wyszyciu cewki 
(czêste nawroty). Wyszycie cewki nie jest zalecane 
w przypadku uszkodzenia b³ony śluzowej, takich jak: 
owrzodzenia, martwica czy silne krwawienia.

4. Stulejka i ból w czasie erekcji
W celu powiêkszenia ujścia napletka, wykonuje siê 

naciêcie w kszta³cie litery V na jego grzbietowej po-
wierzchni przylegaj¹cej do ujścia, a nastêpnie wycina 
siê fragment skóry, tkanki podskórnej oraz b³ony ślu-
zowej. 

Piśmienictwo u autora 

Źród³o: XV Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t”
Wroc³aw 12-13.10.2019r.
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ROLA ANALIZY LABORATORYJNEJ 
W ROZPOZNAWANIU CHORÓB 

REPRODUKCYJNYCH 
(na podstawie obserwacji w³asnych)

W chorobach uk³adu rozrodczego wystêpowaæ mog¹ 
zmiany zarówno w uk³adzie czerwonokrwinkowym, 
bia³okrwinkowym, w liczbie p³ytek krwi oraz we wskaź-
nikach biochemicznych. 

Znaj¹c wiêc charakter zmian u naszych pacjentów 
z problemami ze strony uk³adu rozrodczego, odwra-
caj¹c sytuacjê mo¿emy je dopasowaæ do konkretnej 
choroby, która mo¿e je wywo³aæ.

1. Niedokrwistości
Jest to stan (nie choroba), wywo³any wieloma przy-

czynami. Objawami laboratoryjnymi niedokrwistości 
s¹: obni¿enie stê¿enia hemoglobiny, liczby krwinek 
czerwonych i hematokrytu poni¿ej wartości prawid³o-
wych dla danego gatunku, p³ci czy wieku. Powik³aniem 
silnej niedokrwistości jest niedotlenienie tkanek i na-
rz¹dów mi¹¿szowych Ciê¿ka niedokrwistośæ przewlek³a 
jest lepiej tolerowana, ni¿ mniej nasilona ostra, gdy¿ 
organizm adaptuje siê do niej.

Dla celów klinicznych najbardziej przydatny jest 
podzia³ niedokrwistości na regeneratywn¹ i nierege-
neratywn¹. Regeneratywne to te, w których liczba re-
tikulocytów wynosi powy¿ej 60x103μ/l u psów, oraz 
powy¿ej 50x103μ/l u kotów, powodowane s¹ krwo-
tokiem lub hemoliz¹ erytrocytów, nieregeneratywne 
- zaburzeniami ich wytwarzania. Podzia³ ten sugeruje 
wiêc od razu przyczynê oraz kierunek naszego dalszego 
postêpowania przy dalszej diagnostyce.

Jeśli hemolizie towarzyszy infekcja bakteryjna lub 
gdy przeciwcia³a antyerytrocytarne niszcz¹ prekursory 
erytrocytów w szpiku kostnym, niedokrwistośæ ta bê-

dzie mia³a charakter nieregeneratywny, co zdarza siê 
w 1/3 przypadków. Regeneracjê zahamuje równie¿ 
niski poziom ¿elaza we krwi. 

Jednymi z bardzo wa¿nych wskaźników, które po-
winny zawsze byæ rozpatrywane w diagnostyce niedo-
krwistości s¹ wartośæ hematokrytu i stê¿enie bia³ek, 
gdy¿ w anemiach spowodowanych krwawieniami, 
obni¿a siê stê¿enie bia³ka ca³kowitego oraz albumin 
i globulin naraz.

Ocena stopnia nasilenia niedokrwistości zale¿y 
od wartości hematokrytu 

Postaæ ³agodna: 
-psy Ht 30 - 36% 
-koty Ht 20 - 24% 

choroby w¹troby, nerek,, choroby przewlek³e, 
zapalenia, zaburzenia hormonalne 
Postaæ umiarkowana: 

- psy Ht 18 - 29% 
- koty Ht 15 - 19%

Postaæ ciê¿ka: 
- psy Ht <18% (inne źród³a <20%)
- koty Ht <15% ( inne źród³a <18%)

Postaæ bardzo ciê¿ka: 
- psy poni¿ej 13% 
- koty poni¿ej 10% 

W chorobach uk³adu rozrodczego zale¿nie od przy-
czyny mo¿emy spotkaæ wszystkie stopnie nasilenia 
niedokrwistości, nawet te wymagaj¹ce transfuzji, czyli 
przy hematokrycie poni¿ej 18% u psów i 15% u kotów 
w przypadkach ostrych. 

Na podstawie obserwacji na przypadkach w³asnych 
do najczêstszych niedokrwistości wystêpuj¹cych w cho-
robach uk³adu rozrodczego bêd¹ nale¿a³y :

• Autohemolityczne - przyczyna: zapalenia macicy 
i ropieñ kikuta szyjki macicy, ropne zapalenie pro-
staty.

Podzia³ niedokrwistości

Regeneratywna Nieregeneratywna

Hemoliza Utrata krwi Choroby szpiku kostnego:
- rozrostowe
- ch³oniaki
- FeLV
- aplazja, hipoplazja szpiku
- mielofibroza
- dysplazja
- AIHA z niszczeniem prekursorów 

lub za wczesne (<3 dni) badanie
- aplazja czerwonokrwinkowa
- czynniki toksyczne
- niedobór Fe, B12/ kwas foliowy
- niewydolnośæ nerek, spadek produkcji 

erytropoetyny
- choroby przewlek³e (w¹troby, nowotwo-

ry, infekcje, zaburzenia endokrynolo-
giczne )

Autohemoliza
(AIHA,IMHA)
Paso¿yty krwi
Cia³ka Heinza, ekscentrocyty 
Mikroangiopatie
Hypofosfatemia
Infekcje (bakterie - leptospiry, 

clostridium, coli hemolityczne, 
pierwotniaki, riketsje, paso¿yty 
erytrocytów)

Jady wê¿y
Zn, Cu, toksyny
Wady genetyczne (brak PK i PFK)
Skrêt śledziony

Krwotok zewnêtrzny
Krwotok wewnêtrzny
Zaburzenia krzepniêcia
Trombocytopenie
Trombocytopatie
Krwawienia przewlek³e



139Biuletyn DIL-Wet. 30, Nr 2 (118), 2020

• Hemolityczne: 
- Z cia³kami Heinza i ekscentrocytami - zapalenia 

macicy (dwa przypadki).
- Mikroangiopatyczne - spowodowana fragmenta-

cj¹ erytrocytów (powstaj¹ akantocyty i schistocyty) 
naczyniach w³osowatych nowotworów (rak jajnika 
i macicy) - po jednym przypadku.

• Pokrwotoczne: krwawienia z macicy, guzów, ale 
tak¿e powinno siê tu zaliczyæ krwawienia z przewo-
du pokarmowego spowodowane trombocytopeni¹ 
wywo³an¹ estrogenami.
Jedn¹ z form s¹ niedokrwistości z niedoboru ¿e-
laza, spowodowane bardzo d³ugim, przewlek³ym, 
niewielkim krwawieniem (trwaj¹cym minimum 
kilka tygodni) - przy przed³u¿aj¹cych siê cieczkach 
spowodowany torbielami jajników, krwawieniach 
z torbieli prostaty, czêsto wystêpuje krwawienie 
do wewn¹trz z szybkorosn¹cego guza u wnêtrów.

• Niedokrwistości towarzysz¹ce chorobie przewlek³ej 
(czêste w rakach, gdzie nastêpuje zaburzenie wyko-
rzystania ¿elaza, przewlek³ych ropnych zapaleniach 
prostaty, gruczo³u mlekowgo czy macicy), maj¹ 
charakter nieregeneratywny. Spowodowane s¹ 
równie¿ zaburzeniem wykorzystania ¿elaza. Jeśli 
stan trwa d³ugo, mo¿e pojawiæ siê mikrocytoza, 
a nawet nieznaczna niedobarwliwośæ.

• Aplastyczne - spowodowanie dzia³aniem zwiêk-
szonego stê¿enia estrogenów na szpik kostny i za-
burzeniem produkcji najpierw p³ytek krwi, potem 
neutrofili, a na koñcu erytrocytów. Szpik czerwony 
zostaje zast¹piony przez t³uszcz.

Przyczyny :
- Torbiele pêcherzykowe - suki po niedok³adnym 

usuniêciu jajnika lub tylko macicy, przed³u¿aj¹ca 
siê cieczka (najczêściej).

- Guzy hormonalnie czynne - sertolioma, leydigoma, 
ziarniszczak (granulosa cell tumor), otoczkowiak 
i guz sznurów p³ciowych. 

- Leki stosowane przy: przeroście prostaty, gruczo-
lakach gruczo³ów oko³oodbytowch, nowotworach 
j¹der, niepo¿¹danym kryciu, nietrzymaniu moczu 
(Incurin), w ci¹¿y urojonej. Mo¿e dojśæ do supre-
sji szpiku kostnego - chwilowgo zatrzymania he-
matopoezy w szpiku. Przy d³u¿szym dzia³aniu lub 
zastosowanej zbyt du¿ej dawki, estrogeny (nawet 
stosowany wielokrotnie Incurin) wykazuj¹ dzia³anie 
mielotoksyczne, w nastêpstwie dochodzi do zw³ók-
nienia szpiku - mielofibrosis.

2. Zaburzenia w uk³adzie bia³okrwinkowym
Leukocytoza z neutrofili¹ i przesuniêciem w lewo, 

czêsto z monocytoz¹ - zapalenia macicy, zespo³y pa-
ranowotworowe, nawet odpowiedzi bia³aczkowate 
z leukocytoz¹ powy¿ej 100000/μl. Neutrofile w przy 
zaka¿eniach bakteryjnych wykazuj¹ czêsto w cytopla-
zmie liczne toksyczne ziarnistości. 

Degeneratywne przesuniêcie w lewo - oznacza za-
wsze zapalenie otrzewnej (wiêcej form m³odocianych 
neutrofili ni¿ segmentów).

Przyczyny: 
• Ropne stany zapalne (ostre, podostre, przewlek³e) 

- zapalenia macicy, prostaty, gruczo³u mlekowego.
• Urazy, martwice. 
• Zabiegi.
• Zespo³y paranowotworowe.
• Stres - zapalenie macicy z zapaleniem trzustki (ból) 

- 3 przypadki.
Leukopenia z neutropeni¹ - przed³u¿aj¹ce siê zapa-

lenia macicy, zapalenie otrzewnej przy zapaleniu ma-
cicy, posocznica, przyczyny: neutrofile gin¹ w miejscu 
zaka¿enia lub spada ich produkcja (estrogeny - aplazja, 
zaka¿enia bakteryjne - supresja szpiku).

Przy zapaleniach macicy mo¿e wyst¹piæ prawid³owa 
liczba leukocytów, ale zawsze z przesuniêciem w lewo.

Limfopenia (leukogram stresowy) towarzyszyæ bêdzie 
bólowi, natomiast w nowotworach pojawi¹ siê limfo-
cyty odczynowe, szczególnie ziarniste. 

Eozynofiliê spotkaæ mo¿emy w rui, przy guzach jaj-
nika, zapaleniu macicy.
Zaburzenia w liczbie p³ytek krwi 
• Ma³op³ytkowośæ - ze zu¿ycia lub DIC - zespó³ uogól-

nionego wykrzepiania wewn¹trznaczyniowego (czê-
sto w rakach gruczo³u mlekowego, tak¿e prostaty 
i ich przerzutach, nowotwory z³ośliwe jader oraz 
ropomacicze), powstawanie agregatów lub t³a im-
munologicznego ITP.

• Trombocytoza (raki, szczególnie gruczo³u mlekowego 
i przerzuty do p³uc) - mechanizm niejasny.

• Upośledzenie funkcji przez produkty degradacji (roz-
padu) fibrynogenu.

• Zmniejszenie produkcji w szpiku (aplazja).
Zmiany w parametrach biochemicznych pojawiaj¹ 
siê w: ciê¿kim zapaleniu macicy, prostaty, gruczo³u 
mlekowego i powik³aniach, np. zapaleniu trzustki.
• Wzrost aktywności enzymów w¹trobowych, ¿ó³tacz-

ka. 
• Wzrost stê¿enia mocznika i kreatyniny - tak¿e po 

zabiegu.
• Wzrost stê¿enia fibrynogenu.
• Stê¿enia bia³ka ca³kowitego: 

- wzrost-odwodnienie
- spadek - krwawienie. 

• Krwawienie przewlek³e Fe, TIBC.
• W moczu - bia³komocz, wa³eczki, nab³onki nerkowe, 

erytrocyty wy³ugowane, niski ciê¿ar w³aściwy.
• Wzrost stê¿enia Ca - rak prostaty.
Zestawienie wyników badañ krwi suk z zapale-
niem macicy - przypadki w³asne
• Zwiêkszenie aktywności AspaT, AlaT - 25% zwierz¹t.
• Zwiêkszenie aktywności ALP - 35%.
• Wzrost stê¿enia mocznika i kreatyniny - 15% (w tym 

7% > 3,0 mg/dl, pozosta³e 1,8 - 2,3).
• Wzrost stê¿enia cPLi - 5% (w tym jedna kotka).
• Zaburzenia elektrolitowe - 10% (Na, Cl, K ).
• Niedokrwistości - 35% (w tym AIHA po zapaleniu 

macicy - 5%).

Źród³o: XV Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t”
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PRZYPADEK TORBIELOWATOŚCI 
JAJNIKÓW U SUKI RASY PON

Wstêp
Choroby jajników wystêpuj¹ rzadko u suk, ale mog¹ 

mieæ za to wp³yw na zdrowie, p³odnośæ lub nawet ¿y-
cie zwierzêcia. Najczêstsze choroby jajników u suk to 
torbiele lub cysty i guzy jajnika. Torbiele jajników maj¹ 
du¿e znaczenie kliniczne, poniewa¿ reprezentuj¹ oko-
³o 80% wszystkich chorób jajników u suk. Torbiele 
to wype³nione p³ynem struktury o ró¿nych rozmia-
rach na powierzchni jajnika. Torbiele mog¹ wywo-
dziæ siê z tkanki oko³ojajnikowej, z nab³onka jajnika 
albo z jego zrêbu. Wielkośæ torbieli mo¿e siêgaæ od 
kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów. Objawy 
kliniczne zale¿¹ od wydzielanego hormonu oraz od 
wielkości zmiany. Torbiele wydzielaj¹ce estrogeny po-
woduj¹ objawy podobne do przed³u¿onej rui, trwaj¹cej 
nawet kilka tygodni. Twory te wykrywa siê czasami 
przypadkowo podczas laparotomii lub innych badañ. 
Struktury jajników, które zosta³y opisane u samic psów 
jako cysty, obejmuj¹ torbiele pêcherzykowe, luteinowe, 
zarodkowe, cia³ka ¿ó³tego, sieci jajnika, z pêcherzyków 
artretycznych, z guzów komórek ziarnistych i torbiele 
parajajnikowe. 

Opis przypadku
Suka 9 lat, Polski owczarek nizinny. Rodzi³a 4 razy. 

Zg³oszona do lecznicy 10 miesiêcy po ostatnim poro-
dzie, 3 tygodnie od rozpoczêcia cieczki. W badaniu 
klinicznym stwierdzono jasny wyp³yw z pochwy, srom 
powiêkszony, przekrwiony. Badanie cytologiczne i en-
doskopowe pochwy potwierdzi³o, ¿e samica aktualnie 
znajduje siê w okresie rui. Obrazowanie narz¹dów we-
wnêtrznych w trakcie badania ultrasonograficznego 
ujawni³o obecnośæ ogniskowych hypoechogennych 
i bezechowych struktur na obydwu jajnikach. Jajnik 
lewy i prawy średnicy, odpowiednio 2,5 i 5 cm. Na jaj-
niku prawym stwierdzono obecnośæ hypoechogennego 
tworu, kszta³tu owalnego, o wymiarach: 4 cm x 3 cm 
plus kilka mniejszych owalnych struktur, o średnicy od 
0,5 do 1 cm. Na jajniku lewym cienkościenne pêche-
rzyki średnicy 1 cm. Macica z rozbudowanym endo-
metrium, bez zawartości. W rozpoznaniu przypadku, 
stwierdzono: cystes ovariorum i estrogenisatio. Po 
badaniach zalecono supresjê estrogenizacji preparatem 
Provera, 10 mg 1 x dziennie. Po tygodniu stosowania 
leku u suczki, w ocenie wymazu z pochwy, w obrazie 
cytologicznym stwierdzono komórki pośrednie ma³e 
i du¿e, t³o czyste. Badania diagnostyczne morfologii 
krwi oraz profilu biochemicznego w¹troby i nerek nie 
wykaza³y odstêpstw od fizjologicznych norm dla tego 
gatunku. Powtórne badanie ultrasonograficzne narz¹-
dów wewnêtrznych, a szczególnie narz¹du p³ciowego, 
nie wykaza³o ró¿nic w stosunku do badania przed ty-

godniem. W oparciu o powy¿sze dane, podjêto de-
cyzjê o usuniêciu macicy wraz z jajnikami. Oglêdziny 
usuniêtych narz¹dów potwierdzi³y obecnośæ cyst na 
obydwu jajnikach oraz zmiany w obrêbie b³ony śluzowej 
macicy. Badanie histopatologiczne wykaza³o obecnośæ 
cyst pêcherzykowych w obrêbie obydwu jajników oraz 
rozrost endometrium macicy. 

Wnioski
Dok³adny wywiad, badanie kliniczne oraz badanie 

ultrasonograficzne, wydaj¹ siê byæ adekwatne i wystar-
czaj¹ce w celu zdiagnozowania torbielowatości jajni-
ków u suk. Ze wzglêdu na d³ugotrwa³e, kosztoch³onne 
i czasami ma³o skuteczne leczenie farmakologiczne 
torbielowatości jajników u starszych zwierz¹t, najlep-
szym rozwi¹zaniem terapeutycznym tej przypad³ości, 
wydaje siê pozostawaæ leczenie chirurgiczne. W wiêk-
szości diagnozowanych pocz¹tkowo przypadkach 
torbielowatości jajników u suk, spotykane s¹ przede 
wszystkim przypadki torbieli pêcherzykowych, które 
powstaj¹ z nieowulowanych pêcherzyków jajnikowych, 
jednak tylko badanie histopatologiczne mo¿e w sposób 
jednoznaczny i w pe³ni miarodajny, określiæ pochodze-
nie oraz charakter torbieli jajników u suki.
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BABESZJOZA JAKO PRZYCZYNA 
NISKIEJ JAKOŚCI NASIENIA U PSA 

- OPIS PRZYPADKU
Wstêp

Kleszcze s¹ wektorem dla wielu patogenów, m.in. 
dla pierwotniaków z rodzaju Babesia. W Polsce czynni-
kiem etiologicznym babeszjozy psów jest B.canis canis 
(1). Niewiele dotychczas wiadomo o wp³ywie inwazji 
pierwotniaków z rodzaju Babesia na jakośæ nasienia 
psów. Istniej¹ jedynie nieliczne doniesienia o zmianach 
zwyrodnieniowych w j¹drach psów pad³ych wskutek 
babeszjozy (2, 3).

Opis przypadku
Do Katedry Rozrodu Zwierz¹t z Klinik¹ UW-M 

w Olsztynie zosta³ przyjêty 17 miesiêczny samiec rasy 
Owczarek szkocki w kierunku wykonania rutynowego 
badania nasienia. Badaniem andrologicznym narz¹dów 
p³ciowych (omacywanie j¹der, naj¹drzy, ocena pr¹cia 
i napletka, USG j¹der i gruczo³u krokowego) nie wy-
kazano nieprawid³owości. Nasienie zosta³o pobrane 
w obecności suki w cieczce i niezw³ocznie poddane 
ocenie: objêtośæ, barwa, koncentracja i ruchliwośæ 
(CASA, IVOS HTh), morfologia (barwienie Diff-Qu-
ik), ¿ywotnośæ (barwienie eozyna-nigrozyna). Uzyskano 
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2 ml II frakcji ejakulatu, wysoce wodnistej, o szarej 
barwie. Badaniem CASA stwierdzono, ¿e koncentracja 
plemników wynosi³a jedynie 35,5 x 106/ml, ca³kowita 
ruchliwośæ 4,0%, a ruch postêpowy wykazywa³o zale-
dwie 1,0% plemników. Odsetek prawid³owych plem-
ników wynosi³ 11,0%, a odsetek plemników ¿ywych 
38,0%. Ze szczegó³owego wywiadu z w³aścicielem 
zwierzêcia uzyskano informacjê o dwukrotnym przej-
ściu przez samca zdiagnozowanego, odkleszczowego 
zara¿enia babeszjoz¹ w okresie ostatnich 12 miesiêcy. 
Samiec zosta³ poddany doustnej suplementacji selenem 
z witamin¹ E (1 tabl/10 kg m.c., Semevet, VetExpert) 
przez okres 60 dni. Po tym czasie zosta³o powtórzone 
badanie nasienia, którym stwierdzono poprawê jego 
jakości. Objêtośæ II frakcji ejakulatu wynosi³a 3,5 ml, 
koncentracja 308 x106/ml, ruchliwośæ 64,0%, odse-
tek plemników o ruchu postêpowym wynosi³ 29%, 
odsetek plemników o prawid³owej morfologii 48,0%, 
a odsetek plemników ¿ywych 65,0%. Zarekomendo-
wano dalsz¹ suplementacjê antyoksydacyjn¹. Próbê 
biologiczn¹ w postaci krycia naturalnego lub insemina-
cji hodowca zaplanowa³ na wiosnê 2020 roku.

Dyskusja
Mechanizm zaburzeñ spermatogenezy w przebie-

gu babeszjozy jest nadal niejasny. Przypuszcza siê, ¿e 
anemia hemolityczna mo¿e powodowaæ wzrost stresu 
oksydacyjnego prowadz¹cego do zaburzenia mikro-
uk³adu j¹der lub reakcji zapalnych, co z kolei prowadzi 
do dysfunkcji komórek śródb³onkowych, mikrowasku-
lopatii i martwicy tkanki j¹drowej (2, 3).

W opisywanym przypadku w³aściciele odmówili 
biopsji j¹der, która mog³aby potwierdziæ lub wykluczyæ 
degeneracjê kanalików nasiennych. Kolejne badania 
nasienia bêd¹ przeprowadzane regularnie raz w mie-
si¹cu, a zwierzê bêdzie pod sta³¹ suplementacj¹ anty-
oksydacyjn¹. Planowana próba biologiczna odpowie 
na pytanie czy samiec jest p³odny.

Wniosek
Nastêpstwem babeszjozy mo¿e byæ obni¿enie jakości 

nasienia u psów. W przypadku problemów z jakości¹ 
nasienia u psów pytanie o ewentualne przebycie ba-
beszjozy powinno byæ sta³ym punktem w wywiadzie 
z w³aścicielem.

Piśmiennictwo u Autora
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WYSTÊPOWANIE ROPOMACICZA 
PODCZAS CIECZKI

Wstêp
Ropomacicze jest jedn¹ z najczêściej diagnozowa-

nych metropatii. Mo¿e wystêpowaæ samodzielnie lub 

dotyczyæ suk, u których wystêpuje torbielowaty prze-
rost b³ony śluzowej macicy (CEH). Jak powszechnie 
wiadomo typowe ropomacicze rozwija siê zwykle po 
cieczce, gdy¿ jest zwi¹zane z zaburzeniami hormo-
nalnymi. Autorzy podaj¹, ¿e wystêpuje ono w fazie 
lutealnej cyklu tj. oko³o 5-80 dni po rui [1]. 

W prezentowanym przypadku klinicznym rozwój ro-
pomacicza nast¹pi³ znacznie wcześniej, gdy¿ pierwsze 
objawy zaobserwowano po oko³o tygodniu wystêpo-
wania wyp³ywu cieczkowego. 

Opis przypadku
Wywiad: 9 letnia niesterylizowana suka rasy Owcza-

rek Niemiecki trafi³a do lecznicy, poniewa¿ w³aścicielka 
zaobserwowa³a niestandardowy przebieg cieczki - po 
oko³o 7 dniach typowego krwistego wyp³ywu z po-
chwy, zauwa¿y³a ropny wyp³yw z pochwy. Poza tym, 
w³aścicielka nie odnotowa³a ¿adnych nieprawid³owości 
w zachowaniu suki.

Do tej pory cieczki wystêpowa³y regularnie, a jedy-
nymi problemami zdrowotnymi by³y schorzenia orto-
pedyczne. 

Badanie kliniczne: W badaniu klinicznym poza 
obecności¹ wyp³ywu z dróg rodnych, nie stwierdzono 
¿adnych nieprawid³owości.

Badanie dodatkowe: Wyniki badañ morfologicznych 
i biochemicznych krwi nie wykazywa³y odchyleñ od 
normy. Poziomy WBC, albumin oaz mocznika by³y 
w dolnej granicy normy.

W badaniu ultrasonograficznym zobrazowano po-
szerzon¹ macicê wype³nion¹ p³ynem oraz obecnośæ 
licznych torbieli na powierzchni b³ony śluzowej macicy. 
Jajniki w obrazie ultrasonograficznym by³y prawid³owe.

W badaniu cytologicznym wymazu z pochwy by³a 
widoczna znaczna ilośæ zdegenerowanych neutrofi-
li w ró¿nych stadiach rozpadu oraz bakterie. Wśród 
komórek nab³onka pochwy dominowa³y komórki po-
średnie du¿e, z których czêśæ równie¿ uleg³a zmianom 
degeneracyjnym. W preparacie widoczne by³y równie¿ 
liczne pasma śluzu. Obraz ten by³ typowy dla ropo-
macicza [2]. 

Ze wzglêdu na brak przygotowania do zabiegu oraz 
dobry stan ogólny suki nie przeprowadzono zabiegu 
w dniu pierwszej wizyty, podano antybiotyk (amoksy-
cylinê z kwasem klawulanowym) oraz lek niesterydowy 
przeciwzapalny (meloksykam) w iniekcjach.

Po dwóch dniach przeprowadzono zabieg owario-
histerektomii. Śródoperacyjnie potwierdzono powiêk-
szenie macicy, by³a ona napiêta, znacznie wype³niona 
ropn¹ treści¹, uk³adaj¹ca siê w charakterystyczne am-
pu³owate rozszerzenia macicy. Na powierzchni b³ony 
śluzowej macicy widoczne by³y liczne torbiele. 

Wnioski
CEH mo¿e przyczyniæ siê do wyst¹pienia ropoma-

cicza objawowo manifestuj¹cego siê nie podczas fazy 
lutealnej, a podczas cieczki. 

Piśmiennictwo u Autora
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ZABIEG REPOZYCJI CIÊ¯ARNEGO 
ROGU MACICY UWIÊŹNIÊTEGO 

W PRZEPUKLINIE PACHWINOWEJ
Opis przypadku

U 6-letniej suki rasy dog z Majorki zaobserwowane 
zosta³o szybko powiêkszaj¹ce siê, bolesne wybrzuszenie 
w lewej pachwinie. Z tego powodu psa przyprowadzo-
no do Ambulatorium Katedry Rozrodu Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu. W badaniu klinicznym 
nie wykryto innych nieprawid³owości. Suka by³a w 5 
tygodniu ci¹¿y. Podczas badania USG stwierdzono, 
¿e zmiana jest uwiêźniêtym w przepuklinie ciê¿arnym 
rogiem macicy. Zobrazowano cztery ¿ywe p³ody - dwa 
w przepuklinie i dwa w jamie brzusznej. Z powodu 
du¿ej wartości miotu zdecydowano o podjêciu próby 
zabiegu repozycji rogu do jamy brzusznej. Rokowanie 
by³o bardzo ostro¿ne ze wzglêdu na ryzyko anestetycz-
ne, potencjalne uszkodzenia macicy, p³odów lub ³o¿ysk 
podczas zabiegu operacyjnego oraz wysokie ryzyko 
nawrotu spowodowane naciskiem powiêkszaj¹cej siê 
zawartości jamy brzusznej na miejsce szycia. Do preme-
dykacji u¿yto meloksikamu (0,2 mg/kg), midazolamu 
(0,1 mg/kg) i propofolu (2 mg/kg). Znieczulenie ogól-
ne przeprowadzono stosuj¹c izofluran. W trakcie ope-
racji dwukrotnie podano fentanyl (2 ug/kg) dla efektu 
analgetycznego . Ciêcie skórne wykonano w linii bia³ej, 
u podstawy przepukliny, omijaj¹c gruczo³ sutkowy. Pod 
skór¹ widoczny by³ róg macicy o d³ugości oko³o 25 cm 
a tak¿e rozwidlenie i rozbudowana krezka. Kana³ pa-
chwinowy poszerzono, zawartośæ przepukliny odpro-
wadzono do jamy brzusznej. Kana³ zamkniêto przy 
u¿yciu szwu pojedynczego (Monosyn 0).W badaniu 
USG przeprowadzonym tu¿ po zabiegu stwierdzono 
w jamie brzusznej obecnośæ czterech ¿ywych p³odów. 
W trakcie kontroli, 4 dni później, p³ody by³y ¿ywot-
ne a stan macicy prawid³owy. Zalecono ograniczenie 
aktywności fizycznej suki, podawanie lekkostrawnej 
karmy i cotygodniowe kontrole. Planowane cesarskie 
ciêcie wykonano w 61 dniu po kryciu. Na prośbê 
w³aściciela podczas zabiegu usuniêto macicê. Drog¹ 
cesarskiego ciêcia uzyskano cztery zdrowe szczeniêta. 

Dyskusja
Pojawianie siê przepuklin pachwinowych spowo-

dowane jest istnieniem defektu pierścienia pachwi-
nowego, który staje siê wrotami dla zawartości jamy 
brzusznej. Przepukliny wystêpuj¹ czêściej u samic. W li-
teraturze opisano przypadki ropomacicza w przepukli-
nie pachwinowej, a Sontas et al. opisali przepuklinê 
z wodomaciczem/śluzomaciczem u suki rasy pudel 
(3,4).Sugerowano, ¿e mo¿e mieæ to zwi¹zek z wp³y-
wem estrogenów, gdy¿ diagnozowane s¹ g³ównie 
w trakcie rui lub ci¹¿y i rzadko dotycz¹ suk sterylizo-
wanych (1). Erdogan et al. opisali przypadek suki rasy 

bokser z przepuklin¹ pachwinow¹ zawieraj¹c¹ ciê¿arny 
róg macicy. W badaniu USG ci¹¿ê oszacowano na 
oko³o 40 dzieñ. W tym przypadku przeprowadzono 
owariohisterektomiê (2), co jest najczêściej wybiera-
nym rozwi¹zaniem w takich sytuacjach. W opisywanym 
przypadku postêpowanie by³o inne, mianowice podjêto 
próbê utrzymania istniej¹cej ci¹¿y i doprowadzenie 
ciê¿arnej suki do terminu naturalnego porodu. Mimo 
du¿ego ryzyka zwi¹zanego z takim postêpowaniem, 
po repozycji rogu do jamy brzusznej ci¹¿a przebie-
ga³a prawid³owo i drog¹ cesarskiego ciêcia uzyskano 
cztery zdrowe szczeniêta. Pozwala to mieæ nadziejê, 
¿e w sytuacjach tego typu powik³ania ci¹¿y mo¿e byæ 
ona zakoñczona w terminie, a zabieg repozycji jest 
bezpieczny i nie wp³ywa na zdrowie p³odów. 
Źród³a:
1) Shahar et al., Can Vet J 1996; 37:614-16. 
2) Erdogan et al., Veterinarni medicina 2009; 54(8): 382-86. 
3) Sontas et al., Can Vet J 2013; 54:840-44. 
4) Gogny et al., Reprod Dom Anim 2010; e461-e464
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Z historii

weterynarii

Konrad Marian MILLAK
1886-1969

Urodzi³ siê 15 stycznia 1886 r. w Warszawie w rodzi-
nie kolejarskiej z Nowego Bródna. Świadomośæ histo-
ryczn¹, poczucie wiêzi narodowej, patriotyzm wyniós³ 
z domu, gdzie symbolami polskości by³y wizerunki 
bohaterów powstañ narodowych i Matki Boskiej Czê-
stochowskiej. Wychowany w apoteozie Polski i polsko-
ści, w kulcie twórczości Prusa i Sienkiewicza buntowa³ 
siê w szkole, która by³a przede wszystkim instytucj¹ 
rusyfikacyjn¹. We wrześniu 1904 r. zosta³ studentem 
Warszawskiego Instytutu Weterynaryjnego. Pierwszym 
wra¿eniem, jakiego dozna³ na uczelni, by³a jej szcze-
gólna rosyjskośæ. Poch³oniêty bez reszty wypadkami 
1905 r. bezpośrednio uczestniczy³ w wydarzeniach 
rewolucyjnego wrzenia oraz walce o polsk¹ Akade-
miê Weterynaryjn¹ w Warszawie. Aresztowanie na 
wiecu w Instytucie w dniu 28 października i zamkniêcie 
uczelni jeszcze bardziej uaktywni³o go i zradykalizowa-
³o. W kontakcie z PPS na prze³omie lat 1905/1906 
wydawa³ pismo robotnicze „G³os Nowego Bródna”. 
W tym czasie uczestniczy³ równie¿ w pracy lewicowe-
go Towarzystwa Kursów dla Analfabetów Doros³ych.
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Przerwane studia kontynuowa³ w Dorpacie w la-
tach 1907-1909. W okresie tym skupi³ siê na nauce 
i pracy w stowarzyszeniu studenckim. By³ wspó³za-
³o¿ycielem narodowego stowarzyszenia studentów 
weterynarii „Venedya”, wspó³autorem jego statutu, 
„Ksiêgi Zwyczajów”, twórc¹ hymnu i licznych pieśni. 
Stowarzyszenie w wielu wypadkach ratowa³o dla przy-
sz³ości Polski tych, którzy rusyfikowani od pokoleñ byli 
zagro¿eni utrat¹ poczucia przynale¿ności narodowej. 
Uczy³o obowi¹zkowości, punktualności, poszano-
wania dla starszych, hierarchicznej uleg³ości, odpo-
wiedzialności, poczucia honoru i godności osobistej, 
¿ycia zbiorowego, spo³ecznego oddania, zwyczajów 
parlamentarnych i rzetelnej pracy. Dyplom uzyska³ 
w październiku 1909 r.

Przez rok by³ bez pracy, bo Polacy mogli j¹ otrzymaæ 
tylko gdzieś w g³êbi imperium i dopiero dziêki poparciu 
genera³a Dowbora Muśnickiego gubernator ³om¿yñski 
z dniem 1 listopada 1910 r. powierzy³ mu stanowisko 
powiatowego lekarza weterynarii w Ostro³êce, dok¹d 
niezw³ocznie sprowadzi³ siê z ¿on¹ Ann¹. W pó³ roku 
później obj¹³ powiatówkê w Kolnie, gdzie z zapa³em 
oddawa³ siê równie¿ pracy spo³ecznej w stra¿y po-
¿arnej.

Zmobilizowany w dniu 30 lipca 1914 r. do armii 
carskiej drogê wojenn¹ rozpocz¹³ w Siedlcach, zakoñ-
czy³ w I Korpusie Polskim w Bobrujsku. Do Warszawy 
wróci³ w czerwcu 1918 r., a od 1 sierpnia podj¹³ pracê 
zastêpcy powiatowego lekarza weterynarii w Wêgro-
wie, gdzie uczestniczy³ w rozbrajaniu Niemców i zo-
sta³ wybrany delegatem samorzutnie powsta³ych w³adz 
powiatu do Rz¹du Polskiego. W Warszawie otrzyma³ 
powo³anie do s³u¿by wojskowej z przydzia³em do Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych i przez wiele lat pe³ni³ 
w nim obowi¹zki szefa wydzia³u mobilizacyjno-organi-
zacyjnego i personalnego Sekcji Weterynaryjnej. Do 
stopnia majora awansowa³ w 1919 r., podpu³kownika 
w 1920 r., pu³kownika w 1924 r. W 1921 r. uzyska³ 
stopieñ doktora w Akademii Medycyny Weteryna-
ryjnej we Lwowie. Od 1927 r. by³ Naczelnym Leka-
rzem Weterynarii Okrêgu Korpusu Warszawskiego. 
We wrześniu 1939 r. pe³ni³ obowi¹zki szefa S³u¿by 
Weterynaryjnej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Po 
przekroczeniu granicy by³ internowany w Rumunii, 
a nastêpnie wydany Niemcom. Przez ca³y okres nie-
woli by³ starszym grupy lekarzy weterynaryjnych oflagu 
w Dossel. Po powrocie do kraju przez 4 lata pracowa³ 
w Ministerstwie Obrony Narodowej na stanowisku za-
stêpcy szefa Wydzia³u S³u¿by Weterynaryjnej.

By³ kreatorem i świadkiem wydarzeñ historycznych 
w zawodzie weterynaryjnym. Powo³anie w 1927 r. 
Wydzia³u Weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskie-
go by³o milowym krokiem na drodze rozwoju szkol-
nictwa i zawodu weterynaryjnego w Polsce. Wk³ad 
Millaka w ostateczny sukces by³ podstawowy. Przez 
lata poprzedzaj¹ce to wydarzenie wykazywa³ ¿elazn¹ 
konsekwencjê w realizacji uchwa³ zjazdów, wyko-
rzystuj¹c ku temu wszystkie sprzyjaj¹ce okoliczności 
i przyjaznych sprawie ludzi. On sam, pisz¹c po latach 
historiê tworzenia Wydzia³u, wyró¿ni³ innych, siebie 
pozostawiaj¹c w cieniu, gdy tymczasem uznanie w jego 
s³owach: „Ciê¿ka i ofiarna jest praca polska. Nigdzie 
dziejowe wstrz¹sy nie wyniszcza³y, czêsto a¿ tak do cna, 
nagromadzonych wartości, jak w Polsce i trzeba tak 
wielkiego entuzjazmu, jaki ukryty jest w duszy Polaka, 
aby z wiar¹ i ufności¹ podejmowa³ na nowo prace 
odtwarzania i dalszego postêpu” - w g³ównej mierze 
odnosi siê do niego samego.

Praca i dzia³alnośæ spo³eczna, publicystyczna i re-
daktorska by³y treści¹ jego ¿ycia, a ¿e ceni³ prawdziwe 
i znacz¹ce dokonania, zawód nasz wiele zawdziêcza 
jego wiedzy i pasji redaktorskiej. Na tle licznie przekazy-
wanych informacji o sprawach nurtuj¹cych środowisko 
weterynaryjne w ró¿nych krajach świata mocniej uwi-
dacznia³ problemy środowiska polskiego, jego osi¹gniê-
cia i potrzeby, dziêki czemu ugruntowa³a siê to¿samośæ 
i świadomośæ zawodowa. Wskazywa³ na dwa kierunki 
pracy lekarza weterynarii w warunkach rodzimych i po-
trzebê odpowiedniej modyfikacji studiów w kierunku 
hodowlanym i higieny produktów zwierzêcych. By³ 
ideologiem oraz kreatorem uspo³ecznienia zawodu. 
Pos³anie w tej mierze zawar³ w s³owach: „Wyjście poza 
w¹skie zainteresowania zawodowe na szerok¹ arenê 
¿ycia, aby zmagaæ siê w walce o dobrobyt spo³eczny, 
stanowi warunek niezbêdny uspo³ecznienia zawodu. 
Rozumieæ to nale¿y w ten sposób, ¿e wartości i zdo-
bycze wiedzy i doświadczenia, reprezentowane przez 
zawód, staj¹ siê z w³asnej inicjatywy zawodu, bez myśli 
o doraźnych korzyściach, na us³ugach spo³ecznych oraz 
¿e przedstawiciele tego zawodu, zwi¹zani najszerszy-
mi zainteresowaniami spo³eczeñstwa, przyjmuj¹ udzia³ 
czynem i s³owem w najrozmaitszych dziedzinach pracy 
spo³ecznej, wysuwanych przez ¿ycie”.

Od 1919 r. by³ wspó³redaktorem i wspó³za³o¿ycie-
lem, a od 1923 r. redaktorem „Wiadomości Wetery-
naryjnych”, przy których od 1926 r. powo³a³ wydaw-
nictwo „Pamiêtniki Polskiego Towarzystwa Lekarzy 
Weterynaryjnych”, a od 1936 r. dwumiesiêcznik „Hi-
giena Produktów Zwierzêcych”. W 1930 r. zorganizo-
wa³ i redagowa³ do 1936 r. „Biuletyn Sekcji Wetery-
naryjnej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej”. W latach 
1933-1934 by³ pierwszym redaktorem czasopisma 
Unii Lekarzy Weterynaryjnych S³owiañskich „Revue 
Veterinaire Slave”. Od 1946 r. kierowa³ redakcj¹ 
wznowionego „Wojskowego Przegl¹du Weterynaryj-
nego”, w 1948 r. zosta³ zastêpc¹ redaktora naczelnego 
„Medycyny Weterynaryjnej”, w 1951 r. redaktorem 
naczelnym kwartalnika „Polskie Archiwum Weteryna-
ryjne”, a w 1955 r. redaktorem „Biuletynu Polskiego 
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Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych”. W latach 1951-
1958 by³ redaktorem naukowym w Pañstwowym Wy-
dawnictwie Technicznym. Pod jego redakcj¹ wysz³o II 
wydanie ksi¹¿ki A.Perenca Historia lecznictwa zwie-
rz¹t w Polsce, Sto lat weterynarii w Pu³awach i inne. 
Od 1930 r. wspó³pracowa³ z redakcj¹ Encyklopedii 
Wojskowej, od 1932 r. Polskiego S³ownika Biogra-
ficznego, od 1937 r. s³ownika encyklopedycznego 
Polacy w cywilizacjach obcych, od 1956 r. - Ma³ej 
Encyklopedii Powszechnej, a nastêpnie Wielkiej Ency-
klopedii Powszechnej, dla których opracowa³ ¿yciorysy 
wybitnych lekarzy weterynarii i has³o „weterynaria” .

Równolegle z prac¹ w MON prowadzi³ dzia³alnośæ 
dydaktyczn¹, naukow¹ i spo³eczn¹. W 1946 r. roz-
pocz¹³ wyk³ady propedeutyki weterynaryjnej na Wy-
dziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 1948 r. zorganizowa³ Katedrê Weterynarii Wojsko-
wej. Po czteroletniej przerwie spowodowanej przez 
ówczesne w³adze, wyk³ady z propedeutyki, historii i de-
ontologii wznowi³ w 1956 r. na Wydziale Weterynaryj-
nym Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego i znów 
bezpośrednio oddzia³ywa³ na serca i umys³y adeptów 
weterynarii nastêpnych roczników. Z uwagi na fakt, 
¿e treści wyk³adów poparte by³y przyk³adem godnego 
i pracowitego ¿ycia Pana Pu³kownika, wzajemne kon-
takty miêdzypokoleniowe - jak zawsze u Millaka, ema-
nowa³y prostot¹, poszanowaniem i bezpośredniości¹. 
Dziś ich uczestnikom nietrudno oceniæ, ¿e odsuniêcie 
go na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych od bezpośredniego 
i pośredniego wp³ywu na m³odzie¿ by³o du¿¹ strat¹ dla 
studentów z roczników stalinowskiego okresu w historii 
Wydzia³u warszawskiego.

A potrafi³ przyci¹gaæ serca i umys³y. Nie tylko pre-
cyzj¹ s³owa i jasności¹ wywodu. Jego wyk³ady ema-
nowa³y m¹drości¹ tolerancji obywatela świata oraz 
patriotyzmem zawodowym i polskim. Równie¿ dzisiaj 
ich teksty mog¹ byæ bardzo pomocne w zrozumieniu 
wspó³czesności, tak¿e prominentom weterynarii pañ-
stwowej i brukselskim negocjatorom polskich spraw 
weterynaryjnych, bo maj¹ przes³anie ponadczasowe. 
W dniu 6 lutego 1960 r. do absolwentów Wydzia³u 
Weterynaryjnego w Warszawie powiedzia³:

„Dziś weterynaria stoi na jednym poziomie z innymi 
dyscyplinami akademickimi, a zawód weterynaryjny 
ma równy g³os w rodzinie zawodów akademickich. 
Świadomośæ tego stanu obecnego nak³ada na adeptów 
tej nauki obowi¹zek sta³ego dbania o dotrzymywanie 
kroku w ogólnym postêpie wiedzy ludzkiej. Na wiecznej 
drodze idea³ów prawdy nie mo¿e zabrakn¹æ pracowni-
ków weterynaryjnych [...]. Nauka jest jednym z najcen-
niejszych sk³adników kultury. Jest sta³ym d¹¿eniem do 
prawdy, która jest tylko jedna. Poziom nauki danego 
narodu najwydatniej mówi o poziomic jego kultury. 
W sercach naszych p³onie wielka mi³ośæ do naszej tak 
czêsto doświadczonej Ojczyzny. Ambicj¹ nasz¹ musi 
byæ, aby pomimo wszelkich przeciwności, pomimo 
straszliwych wyrw i rujnowania naszego dorobku - 
utrzymaæ poziom kultury narodowej równy poziomowi 
narodów mniej przez los doświadczonych. Piecza nad 
dorobkiem naszej polskiej nauki, nad jej przesz³ości¹, 

znajomośæ jej dorobku i jego roli w dorobku świato-
wym, staranie o odszukanie w ka¿dej dziedzinie nauki 
myśli polskiej i o jej rozwiniêcie, przyczynianie siê ca-
³ym wysi³kiem do rozbudowy nauki polskiej stanowi 
obowi¹zek patriotyczny ka¿dego z nas”.

Pracê naukow¹ i publicystyczn¹ z historii weterynarii 
rozpocz¹³ w 1919 r., pisz¹c o weterynarii w 1. Korpu-
sie Wschodnim genera³a Dowbora Muśnickicgo, a od 
1950 r. zajmowa³ siê wy³¹cznie twórczości¹ w tej dzie-
dzinie wiedzy. W1949 r. na jego wniosek Rada Wydzia-
³u Weterynaryjnego UW podjê³a uchwa³ê o utworzeniu 
Ośrodka Historii Medycyny Weterynaryjnej. W jego 
ramach zacz¹³ gromadziæ zbiory biblioteczne i ekspona-
ty muzealne. Po październiku 1956 roku, kiedy opiekê 
nad ośrodkiem objê³o Polskie Towarzystwo Nauk We-
terynaryjnych z rozmachem rozwija³ prace nad histo-
ri¹ nauki i zawodu. W 1959 r. w jego ramach zosta³a 
zorganizowana Komisja Historii Weterynarii PTNW, 
która pod jego przewodnictwem inspirowa³a twórczo 
nieliczny zespó³ historyków weterynarii, miêdzy innymi 
w zakresie doniesieñ na II i nastêpne zjazdy PTNW.

Biografia dorobku naukowego i publicystycznego 
Konrada Millaka liczy ponad 180 prac, artyku³ów, 
polemik i doniesieñ. Kilka zamierzeñ nie dokoñczo-
nych znajduje siê w Ośrodku na Grochówie. Poza 
S³ownikiem polskich lekarzy weterynaryjnych do 
najcenniejszych nale¿¹: Propedeutyka weterynaryj-
na z uwzglêdnieniem historii i deontologii, Uczelnia 
Weterynaryjna w Warszawie 1840-1965, Polska hi-
storiografia weterynaryjna z bibliografi¹ publikacji 
historycznych do 1965 roku w³¹cznie, ¯eromski na 
weterynarii w Warszawie 1886-1888, Walka o Wy-
dzia³ Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego 
i jej t³o, Koñ - przez pradzieje i dzieje, poprzez l¹dy 
(maszynopis), „Wiadomości Weterynaryjne” 1919-
1939 (maszynopis), Wspomnienia w rêkopisie i inne.

Dzia³alnośæ spo³eczn¹ w organizacjach zawodowych 
rozpocz¹³ tu¿ po studiach. W 1910 r. by³ ju¿ cz³on-
kiem Warszawskiego Towarzystwa Weterynarskiego, 
przemianowanego w 1919 r. na Polskie Towarzystwo 
Lekarzy Weterynaryjnych. Wchodzi³ w sk³ad jego za-
rz¹du, pe³ni¹c w nim od 1922 r. funkcjê wiceprezesa, 
a od 1928 r. prezesa. W 1930 r. zosta³ wybrany wi-
ceprezesem Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Lekarzy 
Weterynaryjnych. Funkcjê tê piastowa³ do 1936 r., 
bêd¹c równocześnie przewodnicz¹cym Komisji Zjaz-
dów i Stosunków Miêdzynarodowych, organizatorem 
i wiceprezesem Unii Lekarzy 

Weterynaryjnych S³owiañskich oraz wspó³twórc¹ 
statutu Zrzeszenia i Unii. By³ wspó³organizatorem Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i cz³on-
kiem Zarz¹du G³ównego. W grudniu 1956 r. wszed³ 
w sk³ad Komitetu Organizacyjnego Zrzeszenia Lekarzy 
Weterynaryjnych, a nastêpnie by³ wybrany do Zarz¹-
du G³ównego Zrzeszenia jako przewodnicz¹cy komi-
sji etyczno-zawodowej. Nale¿a³ równie¿ i bra³ udzia³ 
w pracach Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, 
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Zwi¹zku Bo-
jowników o Wolnośæ i Demokracjê i innych organizacji 
spo³ecznych.
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Piêkn¹ kartê zapisa³ dzia³aniem na niwie korporacji. 
Opuszczaj¹c Dorpat nigdy nie zapomnia³ o powinno-
ściach filistra i nie zerwa³ ³¹czności z druhami venedyj-
nymi. Gdy po 1918 r. grupa dorpatczyków z czêści¹ 
maj¹tku Venedyi przyby³a do Lwowa dla kontynuacji 
studiów, filistrzy niezw³ocznie nawi¹zali kontakt z kor-
poracj¹, wznawiaj¹c dzia³anie w tym mieście. W dniu 
7 lipca 1921 r. w czasie trwania II Ogólnopolskiego 
Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Poznaniu Millak jako 
prezes Ko³a Filistrów Venedyi podpisa³ protokó³ zjed-
noczenia dwóch organizacji studentów weterynarii 
i powo³ania Lutyko-Venedyi, dzia³aj¹cej we Lwowie 
do września 1939 r. w zgodzie z przes³aniem hymnu 
dorpackiego: „Niech oni znów w g³êbiach serc prawdê 
ko³ysz¹ - Cześæ, pracê i honor bez zmaz”.

Prac¹, pe³nym godności ¿yciem, wspania³¹ kultur¹ 
duchow¹ zdoby³ sobie najwy¿sze uznanie u wspó³cze-
snych. Stworzy³ dzie³o na w³asn¹ miarê, na miarê wy-
bitnego cz³owieka. Tworzy³ je cz³owiek wszechstronny: 
organizator, pisarz, redaktor, wyk³adowca, naukowiec, 
spo³ecznik. Zostawi³ prace niezwykle wa¿ne dla zawo-
du. Wytyczy³ w nich drogi prowadz¹ce do jego po-
myślności, zwartości i si³y. W uznaniu zas³ug Konrad 
Marian Millak odznaczony zosta³ dwukrotnie Krzy¿em 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em 
Zas³ugi; medalami: Za Warszawê, Zwyciêstwa i Wol-
ności, Medaille Interalliee dite de la Victoire oraz od-
znakami: Krzy¿a I Korpusu, Za Walkê o Szko³ê Polsk¹, 
Grunwaldu, Z³ot¹ Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii, Za 
Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Weterynaryjnej i innymi. 
W 1959 r. nadano mu godnośæ Cz³onka Honorowego 
Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii, a w 1960 r. Cz³onka 
Honorowego Polskiego Towarzystwa Nauk Wetery-
naryjnych.

Na codzieñ wstawa³ o szóstej, by³ perfekcyjnie 
punktualny, twardy i wymagaj¹cy w stosunku do sie-
bie i innych, systematyczny, skrupulatny, oszczêdny, 
a równocześnie serdeczny dla bliźnich. Nie pali³, stro-
ni³ od alkoholu. Lubi³ ksi¹¿ki, antyki, cenne obrazy. 
Chêtnie spotyka³ siê z gronem przyjació³. Imieniny 
zwyk³ obchodziæ wed³ug kanonu „Ksiêgi Zwyczajów”, 
z wyszukanymi w s³owie toastami i przy dźwiêkach 
pieśni komersowych. By³ estet¹ pod ka¿dym wzglê-
dem, a wra¿liwośæ na piêkno wyra¿a³a siê w systema-
tycznym uczêszczaniu do filharmonii i na konwersa-
toria Kotarbiñskiego, w zwiedzaniu muzeów i wystaw 
oraz w znawstwie architektury. Kocha³ swoje miasto 
- Warszawê. W dni świ¹teczne przemierza³ je pieszo po 
ró¿nych trasach, w dni powszednie na Grochowsk¹, 
a ¿e by³ wzorem elegancji wojskowej, zawsze „przy 
szabli”, jego sylwetka by³a o sta³ej porze poranka cha-
rakterystycznym elementem pejza¿u drogi z ¯oliborza 
na Grochów.

Henryk Mól
Warszawa

Źród³o: „Wybitni polscy lekarze weterynarii XX wieku w nauce i 
zawodzie”, Lublin 2005

Kazimierz MYCZKOWSKI
1907-1969

Kazimierz Myczkowski urodzi³ siê 3 sierpnia 1907 r. 
w Dalniczu, pow. ¯ó³kiew. Szko³ê średni¹ ukoñczy³ 
w 1928 r. w Kamionce Strumi³owej. Studia wy¿sze, 
lekarsko-weterynaryjne odby³ w latach 1929-1934 
w lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Pra-
cê w Katedrze Anatomii Zwierz¹t tej uczelni rozpocz¹³ 
jako student w 1932 r. Od 23 lat by³ pracownikiem tej 
Katedry we Wroc³awiu, do którego ze Lwowa przyby³ 
w 1946 r. Doktoryzowa³ siê w 1936 r., pod nauko-
wym patronatem prof. dr. A.J.Banta, na podstawie 
pracy pt. Morfologia têtnic wieñcowych serca zwierz¹t 
ss¹cych (domowych i dziko ¿yj¹cych), a habilitowa³ 
w 1952 r. na podstawie pracy pt. Rozwój i morfologia 
wisiorków skórnych szyi (Appendices colli) u zwierz¹t 
domowych. W ci¹gu swej wieloletniej pracy nauko-
wo-dydaktycznej na uczelni - choæ stanowczo za zbyt 
krótkiego ¿ycia - przeszed³ wszystkie szczeble stanowisk 
pracownika naukowo-dydaktycznego, od zastêpcy asy-
stenta do profesora.

Pod wzglêdem naukowym prof. dr. K.Myczkowskie-
go szczególnie ¿ywo interesowa³y nastêpuj¹ce dwie 
dziedziny morfologii zwierz¹t: angiologia i paleok-
tenologia. Z zakresu tego i problemów pokrewnych 
wykona³ ³¹cznie 25 bardzo cennych i ¿mudnych prac 
naukowych, z których 13 opublikowa³ na ³amach ró¿-
nych czasopism naukowych, 8 tymczasowo zasygna-
lizowa³ w materia³ach zjazdowych ró¿nych towarzystw 
naukowych, a pozosta³e 4 przygotowa³ do druku. Z za-
kresu angiologii, miêdzy innymi, opracowa³ morfologiê 
têtnic wieñcowych serca u pewnych zwierz¹t ss¹cych 
i ptaków oraz naczynia krwionośne g³owy i koñczyn 
u lamy i wielb³¹da oraz prowadzi³ badania nad wro-
dzonym po³o¿eniem serca na szyi u zwierz¹t domo-
wych. Ponadto u wielb³¹dowatych opisa³ osobliwości 
budowy ich przewodu pokarmowego, a w tym mor-
fologiê b³ony śluzowej ¿o³¹dka u lamy. Osobny dzia³ 
w naukowej twórczości prof. dr. K.Myczkowskiego 
stanowi³a paleoktenologia, czyli wznowione po wojnie 
w 1948 r. w o wiele korzystniejszych ni¿ przed wojn¹ 
warunkach i przy wspó³pracy z Instytutem Historii Kul-
tury Materialnej PAN, badania nad zoogeograficznym 
rozmieszczeniem i morfologicznym zró¿nicowaniem 
prehistorycznych zwierz¹t domowych i dziko ¿yj¹cych 
Polski zachodniej, a zw³aszcza Śl¹ska i ziemi lubuskiej. 
Uzyskane z tych ogromnie pracowitych badañ wyniki, 
poza normalnym og³oszeniem ich drukiem w ró¿nych 
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specjalistycznych czasopismach, wesz³y na trwa³e do 
historycznej literatury naszego kraju wprowadzone doñ 
ju¿ przez samych historyków zainteresowanych tymi 
badaniami.

Do mi³ych sercu obowi¹zków Profesora nale¿a³a 
te¿ prowadzona przez niego w Katedrze i na Wydzia-
le praca dydaktyczno-wychowawcza, któr¹ z wielkim 
znawstwem przedmiotu i z wielkim po¿ytkiem dla 
kszta³conych przez siebie setek studentów uprawia³ 
przez przesz³o 35 lat. O tym, ile zawdziêcza mu pod 
tym wzglêdem nasz zawód, nikomu chyba przypomi-
naæ nie trzeba. Fakty mówi¹ same za siebie.

Prof. dr K. Myczkowski by³ te¿ cz³onkiem wielu to-
warzystw naukowych. Interesowa³o go bardzo ¿ywo 
wszystko, co zwi¹zane by³o z morfologi¹ zwierz¹t 
i weterynari¹, ale szczególnie intensywnie udziela³ siê 
w ¿yciu naukowym takich towarzystw, jak: Polskie 
Towarzystwo Anatomiczne, Polskie Towarzystwo 
Zoologiczne i Polskie Towarzystwo Nauk Wetery-
naryjnych. Bra³ zawsze czynny udzia³ we wszystkich 
zjazdach naukowych tych towarzystw, czêsto te¿ na 
ich naukowych posiedzeniach wyg³asza³ referaty b¹dź 
sprawowa³ w lokalnych zarz¹dach tych towarzystw 
odpowiedzialne funkcje.

Za sw¹ bardzo o¿ywion¹ dzia³alnośæ dydaktyczno-
-naukow¹ na uczelni wyró¿niony by³ Srebrnym Krzy-
¿em Zas³ugi, Medalem X-lecia PRL, Odznak¹ XV-lecia 
Wyzwolenia Dolnego Śl¹ska i Odznak¹ Tysi¹clecia 
Pañstwa Polskiego. Nic, co wi¹za³o siê z nauk¹, m³o-
dzie¿¹ akademick¹ i zawodem, który reprezentowa³, 
nie by³o mu obce. Pracy, m³odzie¿y i Katedrze, któr¹ 
od 1961 r. kierowa³ i której by³ wspó³organizatorem, 
da³ z siebie a¿ nadto du¿o. Dziś - kiedy go ju¿ nie 
ma miêdzy nami - doceniamy to w jeszcze wiêkszym 
stopniu i zdajemy sobie z tego sprawê, ¿e pod tym 
wzglêdem mo¿e on byæ dla nas wzorem, o którym 
pamiêæ zagin¹æ nie powinna.

Piotr Wyrost
Wroc³aw

Źród³o: „Wybitni polscy lekarze weterynarii XX wieku w nauce i 
zawodzie”, Lublin 2005

Studia
podyplomowe,
konf. naukowe,

szkolenia

ZJAZD ROCZNIKA 1975-1980 WYDZIA£U 
WETERYNARYJNEGO WE WROC£AWIU
Serdecznie zapraszamy na uroczyste spotkanie 

w 40. rocznicê ukoñczenia studiów, które odbêdzie siê 
w dniach 2-4 października 2020r.w Pa³acu Paw³owice 

we Wroc³awiu. Koszt uczestnictwa: 500 z³ od osoby. 
W cenie dwa noclegi, dwa wieczory bankietowe pe³ne 
atrakcji i zwiedzanie Wroc³awia.

Wp³aty nale¿y dokonaæ do 30 czerwca 2020r. na 
konto: 

ING BANK ŚL¥SKI
33 1050 1575 1000 0022 6185 5239

El¿bieta Kie³bowicz
W tytule proszê podaæ imiê i nazwisko z dopiskiem 

ZJAZD.
Informacji o Zjeździe udzielaj¹:
- El¿bieta Kie³bowicz - tel.: 605 573 275, 
e-mail: terazela@gmail.com,

- Aleksander Skoracki - tel.: 602 713 357, 
e-mail:skoracki@basko-vet.com

Informacje ró¿ne

Dr n.wet. in¿. Bartosz Winiecki
Emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie

O BARTNICTWIE 
W ASPEKCIE HISTORYCZNYM

Ludzie interesowali siê pszczo³ami i ich produktami 
prawie od zarania dziejów. Mo¿na przyj¹æ, ¿e z miodem 
zapozna³ siê cz³owiek kilkanaście tysiêcy lat temu, gdy 
cz³onkowie spo³eczeñstwa pierwotnego nauczyli siê pod-
bieraæ go z naturalnych gniazd pszczelich w rozpadlinach 
skalnych i innych miejscach. Dowodem jest malowid³o 
naskalne sprzed 8-9 tys. lat p.n.e., znalezione w grocie 
Castellone w Hiszpanii, przedstawiaj¹ce postaæ ludzk¹ 
w trakcie wybierania miodu do pojemnika. 

Najstarsz¹, udokumentowan¹ informacj¹ historyczn¹ 
o omawianej dziedzinie gospodarki s¹ relacje wschodnie-
go podró¿nika Ibrahima ibn Jakuba, wêdruj¹cego po tej 
czêści Europy, gdzie by³ kraj Polan, a pochodz¹ce z lat 
965-966. Donosi³ on: „A co siê tyczy kraju Mieszko to 
... obfituje on w ¿ywnośæ, miêso, miód i rolê orn¹ (...) ich 
wino i upajaj¹ce napoje - to miód”. Opis ten świadczy, ¿e 
w przedfeudalnej Polsce pszczelarstwo leśne, czyli bart-
nictwo, odgrywa³o donios³¹ rolê. Doniesienia ibn Jakuba 
o kraju Polan i jego specyfice nie by³y odosobnione. Pod 
dat¹ 1015r. niemiecki kronikarz Thietmar zamieszcza 
informacje o bartnikach na naszych ziemiach. Wysokie 
znaczenie produkcji miodu w Polsce podkreśla w swej 
kronice Gall Anonim (XII w.), a ró¿norodne źród³a z XII, 
XIII i XIV w. dostarczaj¹ danych o znacz¹cej roli i kwit-
n¹cym stanie naszego bartnictwa. 

Bartnictwo od najdawniejszych wieków by³o znane 
i upowszechniane w Polsce. Jako pszczelarstwo leśne 
polegaj¹ce na utrzymywaniu pszczó³ w barciach by³o 
pierwotn¹ form¹ produkcyjn¹ pszczelarstwa w lasach 
zamieszka³ych przez S³owian i Ba³tów. Zasiêg bartnic-
twa kszta³towa³y wp³ywy s³owiañskie i ba³tyjskie, a jego 
zachodnia granica przebiega³a wzd³u¿ £aby. Rozwojowi 
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bartnictwa sprzyja³y wielkie bory i ogromne puszcze. 
W Koronie z bartnictwa najwydatniej s³ynê³o Mazow-
sze. Tak¿e na Kurpiach bartnictwo osi¹gnê³o znacz¹ce 
rozmiary. 

Pierwotn¹ form¹ pozyskiwania miodu przez ludzi by³o 
polowanie na pszczo³y, czyli zbieractwo, polegaj¹ce na 
podbieraniu miodu dzikim pszczo³om. Wystêpowa³o ono 
ju¿ w epoce paleolitu. Świadczy o tym odkryta w 1919r. 
w Pajêczej Grocie w Hiszpanii scena wyryta w kamieniu 
pochodz¹ca z okresu kultury solutrejskiej (7-15 tys. lat 
p.n.e.) przedstawiaj¹ca kobietê wybieraj¹c¹ z ula miód, 
naturalnie w towarzystwie śmigaj¹cych wokó³ pszczó³. 

Poczta hiszpañska zainteresowa³a siê zagadnieniem 
zbieractwa miodu i wprowadzi³a do obiegu znaczek pocz-
towy, umieszczaj¹c na nim malowid³o z jaskini Araòa 
w Walencji, odkryte w 1922r. przez archeologa Her-
nándeza Pacheco, przedstawiaj¹ce kobietê wybieraj¹c¹ 
miód dzikim pszczo³om (paleolit schy³kowy, ok. 9000 
p.n.e.). 

Technika polowania na dzikie pszczo³y jest nadal sto-
sowana w krajach Afryki Pó³nocnej oraz w Ameryce. 
Poszukuj¹c gniazda pszczó³ w Ameryce znaczono bia³¹ 
farb¹ pszczo³y, które spotykano przy wodopoju lub przy 
specjalnie wy³o¿onej przynêcie, po czym poszukiwano 
gniazda pszczó³ id¹c drog¹ lotu znaczonych owadów. Na 
Przyl¹dku Dobrej Nadziei wyszukiwano gniazda pszczó³ 
dziêki kuku³ce afrykañskiej (Cuculus indicator) ¿ywi¹-
cej siê czerwiem pszczelim, naprowadzaj¹cej ludzi na 
gniazda dzikich pszczó³. Ludy Afryki Środkowej, Malaje 
i Indianie podbieraj¹ do dziś miód noc¹, przy świetle 
ksiê¿yca lub pochodni. 

Bartnictwo zast¹pi³o zbieractwo prawdopodobnie 
pond 500 lat p.n.e. wraz z rozpadem wspólnoty rodo-
wej i pojawieniem siê w³asności prywatnej. 

Wzmianka o pierwszym polskim bartniku pochodzi 
z pocz¹tku XI wieku. Bartnik zwany tak¿e wójczycem, 
bórtnikiem, pszcze³owodem, obelnikiem, pszczelnikiem, 
zajmowa³ siê bartnictwem. Na Mazowszu bartnikami byli 
mieszczanie, drobna szlachta, ch³opi i strzelcy królewscy. 
Na Rusi Halickiej bartnictwem trudnili siê ch³opi, s³u¿ba 
dworska i duchowni. We wsiach na prawie wo³oskim 
(przemyskie i sanockie) byli to ch³opi. Bartnikami na 
Pomorzu by³a g³ównie stra¿ leśna. Na Litwie pszczelar-
stwo leśne uprawiali ch³opi i osocznicy, tj. naganiacze 
zwierzyny. Kobiety uprawia³y bartnictwo na Mazowszu 
i w sanockiem. W drugiej po³owie XVI wieku z bartnic-
twa utrzymywa³o siê kilka procent rodzin ch³opskich, 
a w puszczach królewskich bartnicy stanowili 7,2% 
ogó³u rodzin. 

Zawód bartnika wymaga³ du¿ego doświadczenia. 
Produkcja miodu i wosku wi¹za³a siê z myślistwem 

i noszeniem broni. Bartnicy byli wiêc ludźmi wolny-
mi bez wzglêdu na skalê istniej¹cego w danej okolicy 
poddañstwa. Status spo³eczny bartników by³ wysoki. 
Np. bartnicy warmiñscy byli wolni od s³u¿by, szarwarku 
i zwyk³ej daniny lenników che³miñskich oraz mieli prawo 
polowania i rybo³ówstwa. Z kolei bartnicy kurpiowscy na 
równi z drobn¹ szlacht¹ mieli prawo do u¿ywania przy-
domku „uczciwy” lub „obywatel” (civis), w odró¿nieniu 
od przydomka „pracowity” (laboriosus) zarezerwowane-
go dla ch³opów pañszczyźnianych. 

Stosunki miêdzy bartnikami, a tak¿e miêdzy bartni-
kami a w³adz¹ patrymonialn¹ chroni¹ce prawa bartni-
ków w kwestiach zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu 
bartnika określa³o prawo bartne. Mia³o ono charakter 
zwyczajowy lub stanowiony i obowi¹zywa³o w ramach 
tzw. prawa pospolitego (koronnego lub litewskiego), 
a tak¿e w obrêbie ró¿nych praw partykularnych, przede 
wszystkim prawa dominialnego. 

Przedmiotem nadañ w³adzy dominialnej by³y pojedyn-
cze barcie lub ich zespo³y. Dokumenty dotycz¹ce nadañ 
zawiera³y informacje w kwestii prawnych stosunków 
bartników z w³adz¹ zwierzchni¹ w danych dobrach. Dla 
przyk³adu mo¿na przywo³aæ dokument nadania boru 
bartnego w starostwie tucholskim w 1701r., który 
zatwierdzi³ w Warszawie król August II Mocny dnia 
15 kwietnia 1720r. a który by³ ponownie konfirmowany 
przez króla Augusta III w dniu 22 października 1762r. 

Wyj¹tkowy charakter mia³y prawa obowi¹zuj¹ce we 
wspólnotach bartniczych, które stanowi³y prawo par-
tykularne bartników. Przyk³adem tych regulacji s¹ tzw. 
ordynacje bartne, w tym spisy prawa bartnego. W pi-
śmiennictwie znane s¹ ordynacje zarówno z dóbr kró-
lewskich, jak i prywatnych, czy duchownych. Wydawane 
by³y przez monarchê (jako zwierzchnika dominialnego), 
zarz¹dców dóbr królewskich (starostów) i w³aścicieli: 
szlachtê lub duchowieñstwo. Zdarza³o siê, ¿e inicjaty-
wa ich powstania wychodzi³a od samych bartników. 
Mog³a wówczas przyj¹æ formê supliki (pisemna prośba, 
skarga lub zapytanie kierowane do seniora przez wasa-
la), a czasem nawet uchwa³y zgromadzenia bartników. 
Przyk³adem jest wydana przez Zygmunta I XVI-wieczna 
ordynacja dla bartników bieckich.

Jednymi z pierwszych na ziemiach polskich pisanych 
regulacji prawnych dotycz¹cych bartnictwa by³y statu-
ty Kazimierza Wielkiego, opracowane dla Ma³opolski 
i Wielkopolski, które wesz³y w ¿ycie w 1347r. W Ma³o-
polsce obowi¹zywa³ statut wiślicki, uchwalony w Wiśli-
cy określaj¹cy ogólnie daninê z miodu, a nie podaj¹cy 
przepisów wewnêtrznych organizacji bartników. 

Udokumentowane pocz¹tki i rozwój bartnictwa mazo-
wieckiego znajdziemy zarówno w „Kodeksie dyploma-
tycznym Ksiêstwa Mazowieckiego obejmuj¹cym bulle 
papie¿ów, przywileje królów polskich i ksi¹¿¹t mazo-
wieckich, tudzie¿ nadania tak korporacyj jako i osób 
prywatnych”, jak i w „Zbiorze ogólnych przywilejów 
i spominków mazowieckich”. 

Statut W³adys³awa Jagie³³y z r.1423, zwany warc-
kim, przepisuje daniny bartników dla w³aścicieli puszcz. 
Prawa w³asności barci i obowi¹zki bartników bardziej 
szczegó³owo opisywa³y kolejne statuty ksi¹¿¹t mazowiec-
kich - np. statut Jana, ksiêcia mazowieckiego z 1491r. 
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Najbardziej znacz¹cym tak dla Mazowsza, jak i dla 
poznania bartnictwa ca³ego kraju jest spisane w 1559r. 
w Ciechanowie przez Krzysztofa Niszczyckiego „Prawo 
bartne, bartnikom nale¿¹ce, którzy wed³ug niego spra-
wowaæ siê i s¹dziæ maj¹”, zwane ciechanowskim prawem 
bartnym. „Ciechanowskie prawo bartne” Niszczyckiego, 
dzier¿awcy starostwa przasnyskiego by³o pierwszym, 
napisanym w ca³ości po polsku i obszernym, bo licz¹cym 
94 artyku³y, zbiorem praw dla bartników monarszych, 
w którym utrwalone zosta³o wiele dawnych praw zwy-
czajowych mieszkañców Puszczy Zielonej. Stosowano je 
na obszarze powiatów ciechanowskiego i przasnyskiego. 
Dokument ten określa³ dzieñ św. Micha³a (29 września) 
na sk³adanie daniny. S¹dy bartne mia³y siê odbywaæ 
w dniu św. aposto³ów Szymona-Judy (28 października) 
oraz w dniu św. Stanis³awa, biskupa krakowskiego (11 
kwietnia - w dniu śmierci patrona). S¹dy bartne w Prza-
snyszu mia³y siê zbieraæ w ka¿de świêto św. Wojciecha 
(23 kwietnia). 

Drugi, podobny dokument spisa³ w 1616r. Stanis³aw 
Skrodzki. By³ to „Porz¹dek prawa bartnego, wedle staro-
dawnego zwyczaju i dawnych ustaw potocznych Spraw 
Bartnych z pośrodka bartników uchwalony i wydany.” 
Powy¿sze przepisy objê³y swym zasiêgiem starostwo 
ostro³êckie i ³om¿yñskie. „Porz¹dek …” zawiera zwy-
czaje bartne bartników z ³om¿yñskiego spisane w jêzy-
ku polskim w 117 artyku³ach, na 33 stronach druku, 
w du¿ej mierze naśladuj¹cych Prawo bartne z 1559r., 
ale zawieraj¹cych te¿ elementy oryginalne.

W średniowieczu powsta³y s¹dy bartne. By³a to in-
stytucja prawna powo³ana do rozstrzygania spraw nie-
spornych i spornych bartników, dzia³aj¹ca w obrêbie 
jurysdykcji bartnej. Jurysdykcja bartna by³a organizacj¹ 
bartników istniej¹c¹ na określonych obszarach pusz-
czañskich Korony. Na Litwie nie by³o jurysdykcji bart-
nej. Prawo bartne określa³y statuty litewskie. „Statut 
litewski“, we wszystkich trzech redakcjach z lat: 1530, 
1566 i 1588, obejmowa³ przepisy, określaj¹ce stosunki 
bartników do w³aścicieli puszcz.

Jurysdykcje bartne mia³y starostów bartnych oraz 
s¹dy bartne. Najwiêksze jurysdykcje bartne mia³y spi-
sane zbiory praw, tzw. ordynacje bartne. Pocz¹tkowo 
bartnicy nie mieli odrêbnych s¹dów bartnych. W ³om-
¿yñskiem w s¹dzie bartnym zasiada³ pisarz ziemi ³om¿yñ-
skiej. Postanowienie z 1499r. da³o mu prawo s¹dzenia 
spraw bartnych. Przywilej z 1501r. określa³ dla ziemi 
bielskiej na Podlasiu prawa bartników na cudzym lesie 
oraz zastrze¿one rozstrzyganie spraw bartnych przez 
s¹dy ziemskie i starostê. Na ziemi drohiczyñskiej sprawy 
bartne rozstrzygali gajownicy i pisarze s¹dów grodzkich 
w oparciu o przywilej z 1511r. Powstawanie s¹dów 
bartnych by³o ewolucyjne. Pisarz tworzy³ z bartników s¹d 
wzorowany na ziemskim, umieszczaj¹c jednego bartnika 
jako sêdziego, drugiego bartnika jako podsêdka i po-
wierzaj¹c im rozstrzyganie sporów. W ukszta³towanych 
s¹dach bartnych ich sk³ad stanowi³o kilku bartników, 
pisarz bartny, podstarości i starosta bartny. Posiedze-
niom przewodniczy³ starosta bartny. Pierwsza informacja 
o staroście bartnym pochodzi ze statutu ksiêcia mazo-
wieckiego Janusza I z 1401r. Zdolnośæ procesow¹ mia-
³y wy³¹cznie osoby fizyczne. Stron¹ w procesie mog³a 

oprócz bartnika byæ tak¿e osoba spośród organizacji 
bartnej. Ograniczenie zdolności procesowej stosowano 
do banitów, osób nietrzeźwych, ludzi umys³owo chorych, 
osób z broni¹, nieletnich i kobiet. Jedynie wdowy mog³y 
przebywaæ w s¹dzie i wystêpowaæ jako strony.

Zapisy spraw rozpatrywanych przez s¹dy bartne two-
rzy³y s¹dowe akta bartne. Pierwsza znana wzmianka 
o istnieniu s¹dowych akt bartnych pochodzi z okolic Za-
mbrowa z roku 1446. Najobszerniejszy zbiór s¹dowych 
akt bartnych znajduje siê w Archiwum Pañstwowym 
w Poznaniu i obejmuje protoko³y s¹dów bartnych w No-
wogrodzie z lat 1629-1739. W protoko³ach zapisywano 
datê posiedzenia s¹du, nazwisko starosty bartnego i in-
nych sêdziów oraz opis sprawy. Katalog najczêstszych 
spraw obejmowa³ skargê, darowiznê, kupno-sprzeda¿, 
kontrakt zamienny, zastaw, dzier¿awê, rozdzia³ maj¹tku, 
testament, ustanowienie ordynacji oraz opieki. Najrzad-
szymi sprawami by³y zeznanie d³ugu lub skwitowanie 
z d³ugu. Materia³ dowodowy stanowi³y wizje, zeznania 
świadków, obdukcje oraz przyznanie siê do winy. 

Starosta bartny uczestniczy³ w posiedzeniach s¹du 
bartnego jako przewodnicz¹cy, obwieszcza³ za pośred-
nictwem podstarościego bartnego o zebraniach bart-
ników na posiedzeniach s¹du oraz odbiera³ od w³adzy 
zwierzchniej daninê miodow¹, a od bartników kunowe, 
tj. daninê w postaci skórek kunich. Danina miodowa 
by³a obowi¹zkowym świadczeniem w miodzie i wosku 
nak³adanym na ludnośæ poddan¹. Po przyjêciu przez 
S³owian chrześcijañstwa miód i wosk by³y przedmio-
tem daniny sk³adanej ksiêciu i Kościo³owi. Norm¹ by³a 
1 donica miodu z pasieki rocznie. Starosta bartny móg³ 
posiadaæ jeden bór bez obowi¹zku sk³adania daniny, 
pozostawia³ sobie czêśæ op³at i kar pieniê¿nych wnoszo-
nych przez bartników, a tak¿e czêśæ danin miodowych. 
W £om¿y, Wiźnie, Zambrowie i Szczuczynie, jeszcze 
w XVI w. starostowie bartni pochodzili z ró¿nych warstw 
spo³ecznych: ze szlachty, mieszczan, a nawet ch³opów. 
Od pocz¹tku XVII w. urz¹d ten zaczê³a przejmowaæ 
szlachta, czêsto najzamo¿niejsza. Wystêpuj¹cy w aktach 
nowogrodzkich z lat 1629-1739 starosta Jakub Mściwu-
jewski by³ tylko szlachetnym (nobilis), Jakub Olszewski 
(1670-76) by³ ju¿ urodzonym (generosus), a ponadto 
burgrabi¹ ³om¿yñskim. Urodzony Samuel I³owski (1713-
20) by³ podkomorzym, czyli pierwszym urzêdnikiem 
ziemi ³om¿yñskiej, a tak¿e jednym z najzamo¿niejszych 
szlachciców Mazowsza. Ostatni wystêpuj¹cy w aktach 
starosta Piotr Suski (magnificus et generosus capita-
neus iuratorum mellicidarum) by³ zamo¿ny, choæ nie 
by³ bartnikiem. 

Wed³ug prawa bartnego, najsurowsz¹ kar¹ stosowa-
n¹ przez s¹dy bartne by³a kara gard³owa - przez po-
wieszenie, dotyka³a z³odzieja, wydzieraj¹cego pszczo³y 
z barci, lecz tylko w razie je¿eli na gor¹cym uczynku 
schwytany zosta³. Na wydanie wyroku śmierci zwo³ywa³ 
podstarości wszystkich bartników do miasta, gdzie s¹d 
bartny zasiada³ wraz z s¹dem prawa magdeburskiego, 
a przed wykonaniem wyroku wszyscy bartnicy powinni 
byli dotkn¹æ siê rêk¹ powrozu, na którym z³oczyñca 
mia³ byæ powieszony. 

Równie surowa by³a kara kiszek opisana w dziele 
„Porz¹dek prawa bartnego z pocz¹tku XVII w.” Sta-
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nis³awa Skrodzkiego. Za por¹banie drzewa z pszczo-
³ami przewidywana by³a tzw. kara kiszek, polegaj¹ca 
na przybiciu do drzewa jelita wyprutego ze skazañca 
i chodzenia z nim dooko³a drzewa, a¿ wszystkie jelita 
znalaz³y siê na zewn¹trz.

Pszczo³y ¿y³y w barciach. By³y to „pomieszczenia” dla 
pszczó³ na wysokości 2-20 m usytuowane w ¿ywym, 
rosn¹cym drzewie. Naturalne by³y nazywane świepiotem 
lub ślepiotem. Barcie wy¿³obione ¿³obili sami bartnicy. 
Barcie mia³y ró¿ne kszta³ty geometryczne. Za najstarszy 
kszta³t barci uwa¿a siê cylindryczny, spotykany na £otwie 
i w Estonii. Na Mazowszu, Ukrainie, Litwie i Bia³orusi 
wystêpowa³ kszta³t trapezowaty. Kszta³t szuflady usta-
wionej poziomo mia³y barcie w olsztyñskiem i w Estonii. 
Barcie mia³y maksymalne wymiary: szerokośæ 10 cm, 
wysokośæ 130 cm, g³êbokośæ 35 cm. Zwykle by³y to 
mniejsze wymiary, czêsto limitowane średnic¹ drzewa 
bartnego. Na Mazowszu, Litwie i w sandomierskiem 
barcie znajdowa³y siê najczêściej w sośnie i w dêbach, 
rzadziej w jesionach i świerkach. W okolicach Bia³owie¿y 
by³y tak¿e w lipach. 

Górn¹ czêśæ barci to g³owa, środkowa - ocznik, dolna 
- nogi lub dupa, tylna - plecy. Barcie zamykano jedno- 
lub dwuczêściowym zatworem. Zatwór dwuczêściowy 
mia³ ruchom¹ d³u¿sz¹ czêśæ doln¹, natomiast górn¹ przy-
bit¹ na sta³e do pnia. Rozró¿niano barcie gniotowe lub 
bezśniotowe. Śniot to by³a dodatkowa deska zawieszona 
przed zatworem, s³u¿¹ca do ocieplania barci przed zim¹. 
Ró¿ne kszta³t mia³y wylotki. By³y okr¹g³e o średnicy 
1,5 cm, trójk¹tne, kwadratowe. Barcie u¿ytkowano 
przez kilkadziesi¹t lat. Stare drzewa przygotowywane 
na barcie zwane podcinami, mia³y ściête wierzcho³ki. 
Drzewa, które mia³y z³amany wierzcho³ek przez burzê 
zwano strêpami. 

Do bractwa bartnego nale¿eli wszyscy bartnicy, któ-
rzy mieli bór bartny. Bór bartny obejmowa³ zwykle 60 
drzew z barciami zasiedlonymi pszczo³ami. Zdarza³y siê 
wiêksze bory licz¹ce nawet 120 barci, a tak¿e by³y ma³e 
licz¹ce 6 barci. 

Ka¿de bractwo bartne zrzesza³o zaprzysiê¿onych bart-
ników dzia³aj¹cych w jednym kompleksie leśnym. Zazwy-
czaj określano go mianem uroczyska. Natomiast w Pru-
sach Królewskich stosowano określenie baræ (nie myliæ 
z barci¹ - pojedynczym pniem). W ramach uroczyska 
ka¿dy bartnik gospodarowa³ w swoim borze bartnym. 

W Borach Tucholskich w XVI-XVIII wieku funkcjono-
wa³o kilkadziesi¹t bractw. Zdecydowana wiêkszośæ z nich 
dzia³a³a w lasach królewskich, bêd¹cych w zarz¹dzie 
poszczególnych starostów. W myśl zasad kodeksu bart-
nego, cz³onkowie tamtejszych bractw byli zobowi¹zani 
tak¿e do pilnowania lasów, tworz¹c pierwsz¹ administra-
cjê leśn¹. Zazwyczaj ka¿dy z bartników by³ zobowi¹zany 
do oddania corocznie jednej pokowy miodu (przyjmuje 
siê, ¿e to zazwyczaj by³o oko³o 16 litrów). Dobrze go-
spodaruj¹cy bartnik natomiast móg³ na w³asne potrze-
by wyrobiæ ca³¹ beczkê (3 pokowy) miodu, której cena 
w XVII wieku kszta³towa³a siê w Prusach Królewskich 
w granicach 20-40 florenów.

Ciekawym sposobem organizacji bartnictwa jest To-
ruñ, który od 1491r. do po³owy XVIII w. zatrudnia³ na 
etacie bartników, pracowników Miejskiego Urzêdu Le-

śnego, którzy prowadzili barcie w lasach nale¿¹cych do 
miasta. Byli to pracownicy magistratu, którzy za wyko-
nywanie swych powinności otrzymywali zap³atê w z³ocie 
i zatrzymywali trzeci¹ czêśæ zebranego miodu. Z zapi-
sków z 1521r. dowiadujemy siê, ¿e w lasach miejskich 
by³y 383 barcie „osiad³e” i 316 pustych, oraz ¿e zebrano 
z nich 14 beczek miodu. Plag¹ bartników w Toruniu byli 
z³odzieje, rekrutuj¹cy siê g³ównie z okolicznej polskiej 
szlachty. Miasto musia³o czêstokroæ przeciw „pszczo³o-
³upcom” wysy³aæ stra¿ miejsk¹, która czasem stacza³a 
z nimi regularne bitwy. Zatem utrzymanie pszczó³ w la-
sach w okolicy Torunia sta³o siê nieop³acalne i w 1733r. 
Zarz¹d Miasta postanowi³ zlikwidowaæ miejskie bart-
nictwo. Toruñ by³ miastem zamieszka³ym w wiêkszości 
przez Niemców, ale to Polacy byli miejskimi bartnikami, 
o czym świadcz¹ wymieniane w dokumentach nazwiska 
Otrompka, Sobiech, Wawrzyniec czy Kawka.

W dawnych czasach, kiedy bartnicy stanowili potê¿ne 
gminy bartne, co roku zbierali siê na roki bartne, a zwo-
³ywali siê na nie za pomoc¹ znaku bartnego w postaci 
kuli, czy kr¹¿ka drewnianego, który podawali sobie z r¹k 
do r¹k. Przez lata bartnictwo upada³o, a¿ upad³o zupe³-
nie. W 1875r. znakiem bartnym by³o dla bartników 
czasopismo „Bartnik Postêpowy” poświêcone pszczel-
nictwu i ogrodnictwu.

Fot. 1. Strona tytu³owa pierwszego numeru „Bartnika 
Postêpowego Pismo poświêcone pszczelnictwu i ogrod-

nictwu” 
Za³o¿ycielem pisma, jego nak³adc¹, redaktorem, 

a tak¿e autorem wielu artyku³ów by³, bez w¹tpienia je-
den z najwybitniejszych pszczelarzy tego okresu - Teofil 
Ciesielski, z pochodzenia Wielkopolanin, z wyboru oby-
watel i wieloletni radny miasta Lwowa. Podstawowym 
zajêciem zawodowym Ciesielskiego jako profesora uni-
wersyteckiego by³o prowadzenie badañ i edukowanie 
m³odzie¿y studenckiej z zakresu botaniki. „Bartnik Po-
stêpowy” by³ wydawany od 1875r. przez Towarzystwo 
im. Szewczenki we Lwowie, a w późniejszym czasie 
przez Zwi¹zek Pszczelniczy i Sekcjê Pszczelarsk¹ Towa-
rzystwa Gospodarczego we Lwowie. Pismo wychodzi³o 
pocz¹tkowo 2 razy w miesi¹cu, a później by³o miesiêcz-
nikiem. Prawo bartne opisano w numerze 13 z 1877r. 
Natomiast w numerach 3, 4-5, 6-7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15, 17-18 z 1881r. znajdujemy obszerne opracowanie 
dotycz¹ce staropolskiego prawa bartnego. 

Jednym z redaktorów naczelnych czasopisma by³ 
in¿. Leonard Weber, wyk³adowca przedmiotu hodowla 
pszczó³ od 1924r. w Akademii Medycyny Weteryna-
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ryjnej we Lwowie. Po II wojnie światowej by³ on kie-
rownikiem Zak³adu Hodowli i Chorób Pszczó³ WSR we 
Wroc³awiu. 

W rozpowszechnianiu lwowskiego „Bartnika Postê-
powego” uczestniczy³y aktywnie redakcje wielkopolskich 
czasopism polskich. Przyk³adem mog¹ byæ „Warta” 
i Kórniczanin”, których redakcje, informuj¹c o nowym 
czasopiśmie poświêconym pszczelarstwu, oferowa³y jed-
nocześnie pośrednictwo w jego prenumeracie. 

W okresie zaborów bartnicy za jego pośrednictwem 
³¹czyli siê duchowo i nie zatracili jedności, co mo¿e by³o 
najwiêksz¹ zas³ug¹ tego czasopisma. 

Wa¿nym zjawiskiem w rozwoju bartnictwa by³o uka-
zanie siê w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim polskich pe-
riodyków pszczelarskich. Ich ¿ywot nie przekracza³ nigdy 
kilku lat, lecz sam fakt ich wydawania dowodzi wielkiego 
uporu, silnej woli, niemal determinacji tamtejszych dzia-
³aczy pszczelarskich, a tak¿e ¿ywotności polskiej myśli 
i si³y polskiego s³owa w okresie nies³awnej pamiêci „Kul-
turkampfu”. Pierwszym w Wielkopolsce samodzielnym 
czasopismem poświêconym pszczelarstwu by³ periodyk 
„Pszczelarz”, wydawany w latach 1880-1883, najpierw 
w Krotoszynie, nastêpnie w Ostrowie Wlkp., w koñcu 
w Gnieźnie. Czasopismo by³o urozmaicone, ale niestety 
ogólne wra¿enie psu³a z³a polszczyzna i z tego powodu 
nie przetrwa³o d³u¿ej.

Pszczelarstwo propagowano w wielu periodykach, 
wydawanych w jêzyku polskim lub niemieckim, a tak-
¿e w prasie codziennej. W „Ziemianinie” za³o¿onym 
w Poznaniu w 1850r., zawieraj¹cym wszystkie dzia-
³y gospodarstwa wiejskiego, wiele uwagi poświêcano 
pszczelarstwu. Czasopismo wydawano do 1923r. 

Przyk³adem czasopisma pisanego czcionk¹ gotyck¹ 
by³ wydawany od 1 stycznia 1907r. w Lesznie, po nie-
miecku, „Posener Bienenwirt”. Na pierwszej stronie 
ok³adki numeru 8/9 z 1922r. znajdujemy anons D.Rau-
schera z Mogilna polecaj¹cy sztuczn¹ wêzê.

Fot. 2. Strona tytu³owa „Posener Bienenwirt” nr 8 /9 
z 1922r.

Inne miesiêczniki opisuj¹ce tematykê bartnictwa, to 
„Gazeta Pszczelnicza”, wydawana w Krakowie w la-
tach 1874-1875 oraz „Gazeta Pszczelnicza”, wydawana 
w Ko³omyi. 

W prasie codziennej publikowano zagadnienia zwi¹-
zane z bartnictwem. W Gazecie Polskiej z 3 września 
1929r. ukaza³ siê anons Towarzystwa Bartników na Ko-
ścian i okolicê o treści: „Zebranie odbêdzie siê w niedzie-
lê 8 bm. o godz. 3 po po³. w lokalu p. … Na porz¹tku 

Fot. 3. Strona tytu³owa „Gazety Pszczelniczej” 
wydawanej w Ko³omyi.

dziennym sprawozdanie z Wszechs³owiañskiego Zjaz-
du, wyk³ad o zimowaniu pszczó³ i inne wa¿ne sprawy. 
Sprzeda¿ miodu wystawionego w Poznaniu. O liczny 
udzia³ cz³onków i gości prosi Zarz¹d”.

Ponad 800-letnie funkcjonowanie puszczañskiego 
bartnictwa, i posiadaj¹cego ogromne znaczenie go-
spodarcze, prawne i ustrojowe nie przesz³o na sta³e do 
historii. Na terenie Puszczy Augustowskiej od 2013r. 
dzia³a bractwo bartne, jako grupa nieformalna. Od 
2015r. w pe³ni legalnie, skupiaj¹c kilkanaście osób za-
anga¿owanych w przywracanie bartnictwa w Pó³nocno-
-Wschodniej Polsce. Ich motto to natura, tradycja, histo-
ria. Podejmuj¹ dzia³ania na rzecz leśnych ekosystemów, 
kultywuj¹ tradycje poszanowania przyrody i ¿ycia w zgo-
dzie z natur¹ oraz przybli¿aj¹ historiê przodków. Barcie 
i k³ody bartne zak³adaj¹ na terenie ró¿nych nadleśnictw. 

Mieszkañcy Kurpiów przes³ali 4 listopada 2016r. 
do Jana Szyszko Ministra Ochrony Środowiska petycjê 
o treści (pisownia oryginalna): 

„My Kurpie prosimy o przywrócenie nam Prawa 
Bartnego Naszych Ojców. Prosimy Pana Ministra o ta-
kie Prawo Bartne, które bêdzie zgodne z Konstytucj¹ 
Rzeczpospolitej Polskiej i zwróci nam Prawa Nabyte 
Naszych Ojców. Bezprawnie, bo przemoc¹, odebrane 
Im. Decyzj¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Bartnictwo zosta³o wpisane na Listê Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego Polski. To sprawiedliwe, ale 
niewystarczaj¹ce.

Bartnictwo jest dziedzin¹, któr¹ zajmowali siê od wie-
ków nasi przodkowie, Kurpie. To na terenie Puszczy 
Kurpiowskiej zosta³o skodyfikowane jedno z wa¿niej-
szych praw dotycz¹cych tego zawodu. Pierwsze prawo 
bartne zosta³o spisane przez Ksi¹¿êta Mazowieckie, a na-
stêpne przez starostê Krzysztofa Niszczyckiego w 1559 
roku „Prawo Bartne, Bartnikom nale¿¹ce, którzy wed³ug 
niego sprawowaæ siê i s¹dziæ maj¹”, które obejmuje sta-
rostwa przasnyskie i ciechanowskie. Jest to kodyfikacja 
istniej¹cych praw zwyczajowych, którym podporz¹dko-
wane by³o od dawna ¿ycie Kurpiów. Drugi podobny do-
kument spisa³ w 1616 roku starosta Stanis³aw Skrodzki. 
By³ to „Porz¹dek prawa bartnego, wedle starodawnego 
zwyczaju i dawnych ustaw potocznych Spraw Bartnych 
z pośrodku Bartników uchwalony i wydany”. Prawo 
to objê³o swym zasiêgiem starostwo ostro³êckie i ³om-
¿yñskie. Porz¹dek zawiera zwyczaje bartne bartników 
z ³om¿yñskiego spisane w 117 artyku³ach, w du¿ej mie-
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rze naśladuj¹cych „Prawo Bartne” z 1559 roku, ale 
zawieraj¹cych te¿ elementy oryginalne. Prawa te na 
przestrzeni wieków mia³y ogromny wp³yw na ukszta³-
towanie kultury kurpiowskiej i s¹ dziedzictwem regionu.

Prawo Bartne zosta³o zniesione bezprawnie, bo przez 
okupanta, oko³o roku 1801 przez Cara Rosji Jako 
element represji na Kurpiach za ich znacz¹cy udzia³, 
jako Strzelców, w wojnie z Rosj¹ o Konstytucjê 3 Maja 
w 1792r. i Insurekcji Kościuszkowskiej. Walka o Barcie 
trwa³a jednak nadal i by³a dla Kurpiów symbolem wal-
ki o niepodleg³ośæ. Po ka¿dym powstaniu Narodowym 
Listopadowym i Styczniowym, równie¿ na³o¿ono nowe 
sankcje na Kurpiów, zakazuj¹c im nawet wstêpu do bo-
rów (lasów). Niszczono nasze tradycje kurpiowskie i od-
bierano nam nasze prawa nabyte, tym bardziej im bardziej 
stawialiśmy opór. A stawialiśmy go ka¿demu okupantowi.

Znamiennym jest, ¿e jeden z ostatnich Bartników na 
Kurpiach Andrzej Nadrowski z Teodorowa pod Ostro-
³êk¹, zosta³ zmuszony do ściêcia swojej Sosny Bartnej 
i zniszczenia roju, przez Niemców w 1944r. Jednak 
nie by³a to ostatnia Baræ w Puszczy Kurpiowskiej. Do 
dziś rosn¹ trzy Sosny Bartne w Rezerwacie Czarnia, 
wydziane (zrobione) przed Powstaniem Styczniowym. 
A nasze Stowarzyszenie wydzia³o (zrobi³o) sześæ nowych 
Barci w sosnach w Durlasach, Kadzidle, Zawadach, Wy-
krocie i £êgu.

Kiedy wiêc Polska znów odzyska³a suwerennośæ, 
sprawiedliwości¹ dziejow¹ winno byæ to, aby Pañstwo 
Polskie zwróci³o nam Prawo, które obca w³adza bez-
prawnie zabra³a naszym Ojcom.

Niech bêdzie to nagroda dla Naszych Ojców za krew 
przelan¹ w imiê Wolności Ojczyzny.”

Nie wiadomo czy minister Szyszko zadośæuczyni³ pe-
tycji Kurpiów. 

Nie tylko w Puszczy Kurpiowskiej rosn¹ sosny bartne. 
Do dziś w Rezerwacie Ścis³ym Bia³owieskiego Parku 
Narodowego zachowa³y siê drzewa bartne odziane na 
wysokości 17 metrów nad ziemi¹. Takich zabytków 
bartnictwa w samym tylko Bia³owieskim Parku Narodo-
wym jest ci¹gle 112 sztuk, s¹ to drzewa bartne odziane 
przed rokiem 1888, kiedy to zaprzestano wpuszczania 
bartników bia³owieskich do swoich barci. Przetrwa³o 
tych drzew tyle, poniewa¿ na obszarze Bia³owieskie-
go Parku Narodowego od ponad 100 lat nie prowadzi 
siê gospodarki leśnej, wiêc nikt tych drzew nie rusza³, 
dziêki temu mamy choæ jedno miejsce, które świadczy 
o intensywności gospodarki bartnej w lasach dawnej 
Rzeczypospolitej. 

Fot. 4. Bartnik podczas pracy.

Ex 
funebri 
charta

W dniu 6 marca 2020 roku zmar³ 
ŚP.

 dr n.wet. Kazimierz £OSIECZKA 
d³ugoletni Wojewódzki Lekarz Weterynarii i dy-
rektor Wojewódzkiego Zak³adu Weterynarii we 

Wroc³awiu. 
Msza ¿a³obna odprawiona zosta³a w dniu 12 marca 

2020 roku o godzinie 11:00 w kościele pw. Świête-
go Augustyna przy ulicy Sudeckiej 90 we Wroc³awiu. 
Uroczystości pogrzebowe odby³y siê w dniu 18 marca 
2020r. o godz. 12:00 na Cmentarzu Parafii Niepo-
kalanego Poczêcia NMP i Św. Micha³a Archanio³a 
w £asku.

Zgodnie z wol¹ Zmar³ego nie sk³adano kwiatów, 
a z³o¿one datki przekazano na rzecz bezdomnych 
zwierz¹t.

 Wyrazy szczerego wspó³czucia Rodzinie Zmar³e-
go z³o¿yli: Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz Wetery-
narii oraz Prezes, Rada i Cz³onkowie Dolnośl¹skiej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu.

Dr Kazimierz £osieczka

Urodzi³ siê 14 maja 1923r. w Strzelczyskach, woj. 
lwowskie. Studia weterynaryjne rozpocz¹³ w 1942r. 
w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. 
Tam te¿ zaliczy³ pierwsze dwa lata studiów, po czym 
we wrześniu 1944 r. zosta³ wcielony do II Armii WP. 
Bra³ udzia³ w walkach frontowych nad Nys¹ i Sprew¹. 
Zdemobilizowany 10.09.1945r., zamieszka³ we Wro-
c³awiu i zosta³ przyjêty na III rok studiów na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki 
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we Wroc³awiu, uzyskuj¹c w dniu 28.02.1949r. dyplom 
nr 216 lekarza med. wet. 

Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ jako absolwent Wydzia³u 
Med. Wet. w dniu 5 maja 1948r. w Wydziale Weterynarii 
Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu w charakterze 
dietariusza, sk¹d z dniem 15 maja 1949r. zosta³ prze-
niesiony na stanowisko kierownika Powiatowej Leczni-
cy Weterynaryjnej w Lubaniu Śl. Tu zbudowa³ g³ówny 
budynek lecznicy. 

Z dniem 1 listopada 1950r. powo³any zosta³ na sta-
nowisko powiatowego lekarza wet. w Z³otoryi, gdzie 
pracowa³ do 30.11.1972r. W tym czasie zajmowa³ siê 
g³ównie zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzêcych. 
Maleinizowa³ i likwidowa³ ostatnie konie dotkniête no-
sacizn¹ (1950). W latach 1951-53 likwidowa³ nzk w go-
spodarstwach przejêtych po armii radzieckiej. W tym 
samym okresie oraz w latach 1963-65 t³umi³ ogniska 
pryszczycy. Zwalcza³ gruźlicê i brucelozê u byd³a. W wo-
jewództwie wroc³awskim, pierwsze obory wolne od gruź-
licy i brucelozy powsta³y w pow. z³otoryjskim. Z dniem 
1 grudnia 1972r., zosta³ przeniesiony do WZWet. we 
Wroc³awiu na stanowisko zastêpcy dyrektora ds. opieki 
weterynaryjnej nad hodowl¹. W dniu 1 lutego 1974 r. 
zosta³ powo³any na stanowisko wojewódzkiego lekarza 
wet. i dyrektora WZWet. we Wroc³awiu. Na tym sta-
nowisku pozosta³ do przejścia na emeryturê z dniem 
28.12.1990r. W latach 1974-99, prowadzi³ wyk³ady 
z zakresu administracji wet. na Wydziale Medycyny We-
terynaryjnej AR we Wroc³awiu.

Ukoñczy³ kursy z zakresu zwalczania niep³odności 
byd³a (1949), zwalczania zaraźliwych chorób zwierzê-
cych (1950), chirurgii i po³o¿nictwa (1959) oraz sta¿ 
rzeźniany (1956).

Pracê zawodow¹ ³¹czy³ z dzia³alności¹ naukow¹. 
W dniu 14 kwietnia 1966r., na podstawie rozprawy 
doktorskiej nt. „Ró¿nicowanie nieswoistych odczynów 
tuberkulinowych u byd³a przy zastosowaniu rozcieñczonej 
tuberkuliny i odczynu powtórzonego”, uzyska³ stopieñ - 
dr n.wet. Jest wspó³autorem 4. opracowañ ksi¹¿kowych: 
1. Wachnik Z., £osieczka K.: Wścieklizna zwierz¹t na 
Dolnym Śl¹sku w latach 1945-75, Wroc³aw 1981.; 2. 
Wachnik Z. - Zarys chorób zakaźnych zwierz¹t (£osieczka 
K.- Rozdzia³ 11 - Zastosowanie statystyki matematycznej 
w epizootiologii, PWN, Warszawa 1983); 3. Wścieklizna 
- praca zbiorowa pod red. Z. Wachnika i M. Mazurkie-
wicza (£osieczka K. - Rozdzia³ Zwalczanie wścieklizny 
u zwierz¹t, PWRiL Warszawa, 1987); 4. £osieczka K., 

Klimentowski S.- Zwal-
czanie zaraź l iwych 
chorób zwierzêcych 
podlegaj¹cych obo-
wi¹zkowi zg³aszania, 
AR Wroc³aw, 1996r. 
Ponadto jest autorem 
28 artyku³ów publiko-
wanych w Medycynie 
Wet., ̄ yciu Wet. i Biule-
tynie DIL-Wet. z zakresu 
gruźlicy byd³a, wściekli-
zny, pomoru i dyzenterii 
świñ oraz enzootycznej 
bia³aczki byd³a. Jest 
tak¿e autorem szeregu 
opracowañ o charak-

terze historyczno-spo³ecznym i faktograficznym, doty-
cz¹cych dzia³alności s³u¿by weterynaryjnej na Dolnym 
Śl¹sku. W latach 1945-46, by³ aktywnym dzia³aczem 
ruchu ludowego (PSL). Z tego tytu³u w 1947r. musia³ 
opuściæ dom akademicki i kontynuowaæ studia unikaj¹c 
kontaktu z nêkaj¹cymi go s³u¿bami bezpieczeñstwa. Póź-
niej nie nale¿a³ do ¿adnej partii politycznej. By³ radnym 
oraz cz³onkiem PPRN. 

 Od chwili za³o¿enia Zrzeszenia Lekarzy Wet. by³ jego 
aktywnym cz³onkiem. Przez kilka kadencji wchodzi³ 
w sk³ad Zarz¹du Oddzia³u we Wroc³awiu. Bra³ czynny 
udzia³ w reaktywacji izb lekarsko-wterynaryjnych, by³ 
wspó³autorem ustawy o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Przez kilkanaście lat 
by³ zastêpc¹ redaktora naczelnego Biuletynu DIL-Wet. 
we Wroc³awiu.

Jego zas³ug¹ by³o pozytywne oddzia³ywanie wycho-
wawcze oraz troska o m³odych kolegów, podejmuj¹-
cych pracê. Skutecznie walczy³ o interesy zawodowe 
i materialne podleg³ych pracowników. By³ skromnym, 
sprawiedliwym i rozwa¿nym w dzia³aniu cz³owiekiem.

W uznaniu zas³ug, w 1998r. zosta³ uhonorowany Me-
dalem Honorowym bene de veterinaria meritus Krajo-
wej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a w 1985r. otrzyma³ 
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Za udzia³ 
w realizacji pracy nt. Opracowanie i wdro¿enie metodyki 
rozpoznawania i zwalczania brucelozy byd³a w Polsce, 
otrzyma³ w 1981r. nagrodê I stopnia Ministra Rolnictwa, 
za cykl artyku³ów nt. enzootycznej bia³aczki byd³a, opubli-
kowanych w Medycynie Wet. uzyska³ nagrodê naukow¹ 
III stopnia za rok 1998, przyznan¹ przez PTNW.

* * *
W dniu 9 marca 2020r. prze¿ywszy lat 80 

zmar³ po d³ugiej chorobie

ŚP.
lek. wet. Tadeusz Hryñ 

Msza pogrzebowa odby³a siê 12 marca 2020r. 
o godz. 12:00 

w kościele pod Wezwaniem Bo¿ego Cia³a w Górze.
Nastêpnie Cia³o Zmar³ego zosta³o odprowadzone 

i pochowane na cmentarzu parafialny w Górze.
 Wyrazy wspó³czucia Rodzinie Zmar³ego z³o¿yli:

 Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
oraz Prezes, Rada i Cz³onkowie Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu.



Fundacja 
„Pro Medici Veterinarii”

dzia³aj¹ca przy 
Dolnośl¹skiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wroc³awiu 

wspiera lekarzy weterynarii oraz cz³onków ich ro-
dzin znajduj¹cych siê w szczególnie ciê¿kiej sytuacji 

¿yciowej

Fundacja zwraca siê z apelem o jej zasilenie 
dowoln¹ kwot¹ dla osób najbardziej 

pokrzywdzonych przez los

Numer konta Fundacji:
 18 1020 5242 0000 2202 0158 8417
Adres: ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wroc³aw

Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Fun-
dacji (Organizacji Po¿ytku Publicznego). 

Wystarczy w odpowiednich rubrykach deklaracji 
podatkowej rocznej wpisaæ nazwê: 

Fundacja „PRO MEDICI VETERINARII”
numer KRS 0000247344

Z góry dziêkujemy!

Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
informuje:

IX ZJAZD 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 

LEKARZY WETERYNARII
 DOLNOŚL¥SKIEJ IZBY 

LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

– ODWO£ANY –
termin IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii 

Dolnośl¹skiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 
W zwi¹zku z ograniczeniami zwi¹zanymi z pandemi¹ COVID-19 

Rada podjê³a Uchwa³ê nr 1671/2020/VII Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 16 kwietnia 2020r. 
w sprawie odwo³ania terminu IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborcze-
go Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu. 

Nowy termin Zjazdu bêdzie ustalony przez Radê DIL-Wet. po znie-
sieniu ograniczeñ i zostanie zamieszczony na stronie

www.dilwet.pl. 
Wstêpnie planowany jest we wrześniu 2020r.
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