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Z SZUFLADY NACZELNEGO

Ju¿ dawno zima nie da³a nam tak w ko�æ jak w tym sezonie. Maj¹c ju¿ to za sob¹
i patrz¹c w wiosenne s³oñce, pozwalam sobie w tym numerze powróciæ na chwilê do zimo-
wych wydarzeñ. Nie sposób pomin¹æ milczeniem najwa¿niejszego corocznego spotkania
delegatów na okrêgowym zje�dzie, powrócimy te¿ na chwilê do zimowej - ju¿ tradycyjnej
- imprezy, której samorz¹d jest wspó³organizatorem. Wiosna w piêtnastym roku istnienia
reaktywowanego samorz¹du tak¿e przynios³a kilka ciekawych wydarzeñ szkoleniowych,
zawodowych, wspomnieniowych. Jak zwykle nie zabraknie relacji z posiedzeñ Rady i sta-
nowisk komisji, które z jednej strony uwidaczniaj¹ aktywno�æ przynajmniej niektórych
cz³onków, którzy dobrowolnie zobowi¹zali siê do pracy w tym zakresie, z drugiej strony
pokazuj¹ jakimi zagadnieniami chce zajmowaæ siê nasz samorz¹d. Uwa¿am, ¿e po piêtna-
stu latach czas na pewne podsumowania i oceny. Mam nadziejê, ¿e przysz³y numer bêdzie

po�wiêcony w³a�nie tym ocenom, a zarówno tradycyjny Dzieñ Lekarza Weterynarii, jak i inne planowane (i te
nieplanowane te¿) imprezy i spotkania dadz¹ satysfakcjê inicjatorom i organizatorom. Ale w tym numerze zapra-
szam do zapoznania siê z inicjatyw¹ zorganizowania kursu akupunktury pod patronatem IVAS (International Vete-
rinary Acupunkture Society), pomys³u lekarzy rocznika 1978 AR Wroc³aw. Jak zwykle wiosn¹ emocje budz¹ spra-
wy zwi¹zane z badaniami monitoringowymi (nareszcie poprawa warunków finansowych), jak i szczepieniami prze-
ciw w�ciekli�nie � niestety pod wzglêdem etyki bywa znacznie gorzej.
O tym wszystkim macie okazjê przeczytaæ w oddanym Wam w rêce numerze Biuletynu.

Andrzej Alweil
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Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes Rady �l.IL-W w Kato-
wicach M. Konopa. Przywita³ wszystkich przyby³ych cz³onków
Rady oraz zaproszonych go�ci. Przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania porz¹dku obrad prezes M. Konopa zaproponowa³ wprowa-
dzenie kilku autopoprawek, które zosta³y przeg³osowane jedno-
g³o�nie. W zwi¹zku z awari¹ komputera sekretarza, nie odby³o siê
g³osowanie nad przyjêciem protoko³u z poprzedniej Rady.

W czê�ci uchwa³odawczej podjêto uchwa³y: w sprawie wpi-
sania do rejestru �l.IL-W lek. wet., która przenios³a siê do naszej
Izby z Izby Zachodniopomorskiej, skre�lono 3 osoby w zwi¹zku
z przeniesieniem na teren innych izb, 1 uchwa³ê w sprawie wpisu
lekarza weterynarii do rejestru osób upowa¿nionych do wystawia-
nia paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych (jeden wniosek od³o-
¿ono do czasu uzupe³nienia braków), 7 uchwa³ w sprawie wpisu
do ewidencji ZLZ, 4 uchwa³y naprawcze z wyznaczonym termi-
nem usuniêcia uchybieñ, 2 uchwa³y zmieniaj¹ce uchwa³y w spra-
wie wpisów (na wniosek kierowników), 3 uchwa³y w sprawie
umorzenia sk³adek cz³onkowskich (do wysoko�ci odprowadzanej
sk³adki na KIL-W, odmawiaj¹ca umorzenia i przychylaj¹c¹ siê do
wniosku w ca³o�ci), uchylono w³asn¹ uchwa³ê w sprawie wpisu
do ewidencji ZLZ w zwi¹zku z o�wiadczeniem w³a�ciciela o nie-
prowadzeniu dzia³alno�ci weterynaryjnej, uchwa³ê w sprawie
skre�lenia z rejestru lek. wet. �l.IL-W w zwi¹zku ze zrzeczeniem
siê prawa wykonywania zawodu.

Rozpatrywane równie¿ by³y: sprawa dot. lekarza weterynarii,

który zosta³ skre�lony z rejestru w zwi¹zku z zad³u¿eniem ponad
12-miesiêcznym � decyzja zosta³a podtrzymana oraz odwo³anie
lekarza weterynarii od decyzji uchylaj¹cej upowa¿nienie do wy-
stawiania paszportów � uchwa³a podtrzymana, a odwo³ania wraz
z kompletem dokumentów zostan¹ przes³ane do drugiej instancji
- Krajowej Rady. Omówione zosta³y te¿ wyniki kontroli zak³a-
dów leczniczych dla zwierz¹t, w przypadku braku jakichkolwiek
zastrze¿eñ protokó³ z kontroli zosta³ przyjêty przez cz³onków
Rady i od³o¿ony a/a.

Kolejnym punktem by³o przygotowanie Zjazdu: termin (18
marca), miejsce, tematy poruszane (m.in. sytuacja w Inspekcji
Weterynaryjnej, kodeks etyki i deontologii, s³ownik biograficz-
ny), wysoko�æ sk³adki (nasza propozycja 35 z³otych, dla emery-
tów i rencistów 15 z³otych), propozycja bud¿etu na rok 2006, za-
warto�æ teczki z dokumentami zjazdowymi, lista zaproszonych
go�ci itp.
W sprawach ró¿nych kol. M. Grzesiczek przedstawi³ relacjê
z odbytych rozmów w ró¿nych bankach na temat korzystnych in-
westycji zasobów pieniê¿nych Izby. Temat bêdzie dr¹¿ony
i monitorowany przez skarbnika. Na zakoñczenie ustalono, ¿e
nastêpne posiedzenia Rady nie bêd¹ odbywaæ siê w pi¹tkowe po-
po³udnia, ale w miarê mo¿liwo�ci w inne dni tygodnia.

Streszczenia z protoko³u,
dostêpnego w biurze Izby,

dokona³a M. Górska.

PROTOKÓ£ Z X POSIEDZENIA RADY
Z DNIA 24.02.2006 r.

Jak co roku, delegaci �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
zebrali siê na Zje�dzie. W tym roku by³ to zjazd sprawozdawczy.
Frekwencja w�ród delegatów wynios³a 64,4 %. Powinna byæ
wiêksza, bior¹c pod uwagê  termin i miejsce Zjazdu.  Wychodz¹c
bowiem naprzeciw opiniom delegatów, aby Zjazd odbywa³ siê w
czasie mniejszego ob³o¿enia prac¹, odby³ siê w sobotê. Chodzi³o
te¿ o to, by w ustronnym miejscu oderwaæ siê od spraw bizneso-
wych i aby podyskutowaæ w pewnym wyciszeniu tylko o spra-
wach weterynarii.

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY,
SZCZYRK 18.03.2006 r.

Delegaci, którzy mieli dalej ni¿ do Katowic, w przysz³ym
roku mog¹ mieæ  bli¿ej, bowiem niewykluczone, ¿e je�li uda siê
za rok równie korzystnie cenowo zorganizowaæ Zjazd poza du¿¹
aglomeracj¹, to odbêdzie siê w innej czê�ci województwa.
Uspokajam wszystkich wyborców i delegatów koszty zawi¹zane
z przeprowadzeniem Zjazdu w tym miejscu by³y liczone i porów-
nywane ze zjazdami w Katowicach i nie odbiegaj¹ nak³adami od
poprzednich.
   Na Zjazd przybyli zaproszeni go�cie, w  tym przedstawiciel
Wojewody �l¹skiego, skarbnik Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej, prezesi izb okrêgowych z Wroc³awia i Opola, dyrektor
i z-ca dyr. Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowi-
cach, Powiatowi Lekarze Weterynarii, tak¿e zaprzyja�nieni leka-
rze weterynarii.

�Otwarcia Zjazdu dokona³ prezes �l.IL-W dr Micha³ Konopa.
Przywita³ wszystkich obecnych. Poinformowa³, ¿e na adres Izby
wp³yn¹³ list z ¿yczeniami od prezesa �wiêtokrzyskiej Izby Lek.-
Wet. dra Jacka Karwackiego, e-mailowo ¿yczenia nades³a³ prezes
Kujawsko-Pomorskiej Izby Lek.-Wet. dr Bartosz Winiecki, a
SMS z-ca G³ównego Lekarza Weterynarii dr Janusz Zwi¹zek.
Nastêpnie przypomnia³ lekarzy wet. - cz³onków �l.IL-W zmar-
³ych w ostatnim roku, tj. M. Cabana, J. Górskiego, A. Gronow-
skiego, M. Ku�nickiego i Z. Srokê oraz lekarzy, którzy zginêli
podczas katastrofy w Chorzowie. Ich pamiêæ uczczono chwil¹ ci-
szy.�
(�ród³o: Protokó³ ze Zjazdu Sprawozdawczego �l¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w Szczyrku dn. 18.03.2006 r.)

Frekwencja na Zje�dzie nie dopisa³a

Z PRAC IZBY

Kolejne obrady Rady �l.IL-W, zdominowa³o przygotowanie Zjazdu Sprawozdawczego
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Nastêpnie wybrano przewodnicz¹cego Zjazdu.  Obrady pro-
wadzi³a wybrana przez delegatów na funkcjê przewodnicz¹cej
kol. Beata Fuliñska, która poprowadzi³a Zjazd bardzo sprawnie.
Zastêpcami zostali kol. Jordan Zawadzki  i kol. Jan Skrzypiec,
a sekretarzami kol. Ireneusz Gewald i kol. Wojciech John.

Potem wrêczono prawo wykonywania zawodu nowej kole-
¿ance po fachu i nast¹pi³y dalsze sprawy organizacyjne, tzn. wy-
bory komisji zjazdowych. Nastêpnie zabrali g³os zaproszeni go-
�cie: �Reprezentant Wojewody �l¹skiego, dyrektor Oddzia³u Za-
miejscowego �l¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego Jan Gwó�d�,
w imieniu wojewody i swoim podziêkowa³ za zaproszenie i ¿y-
czy³ owocnych obrad. Przypomnia³ wspó³pracê pomiêdzy Zwi¹z-
kiem £owieckim, którego jest prezesem, a lekarzami weterynarii.

Nastêpnie g³os zabra³ przedstawiciel Krajowej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej, skarbnik - kol. Piotr   Skrzypczak. Po po-
dziêkowaniu za zaproszenie, poruszy³ temat badañ monitoringo-
wych i op³at za czynno�ci z tym zwi¹zane. Podkre�li³ koniecz-
no�æ zmiany spojrzenia kieruj¹cych krajem na pracê lekarzy we-
terynarii. Zaapelowa³ o pomoc w negocjacjach w sprawie remon-
tu o�rodka w Wi�le. Kolejnym przemawiaj¹cym by³ prezes Dol-
no�l¹skiej Izby Lek.-Wet. Jan Dorobek. Zaznaczy³ �cis³¹ wspó³-
pracê i wymianê pogl¹dów pomiêdzy obydwoma izbami.

Prezes Opolskiej Izby Lek.-Wet. - kol. Tomasz Piêknik zasy-
gnalizowa³ problemy lekarzy wet. pracuj¹cych w inspekcji pañ-
stwowej. Temat ten kontynuowa³ kolejny go�æ Zjazdu - �l¹ski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii Tadeusz Sarna. Przedstawi³ sy-
tuacjê finansow¹ i omówi³ rozdzia³ funduszy na poszczególne
akcje�.
(�ród³o: Protokó³ ze Zjazdu Sprawozdawczego �l¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w Szczyrku dn. 18.03.2006 r.)
     Po wyst¹pieniach  go�ci przyszed³ czas na sprawozdania. Dys-
kusja na temat sprawozdañ by³a rzeczowa. Po dyskusji o spra-
wozdaniach przyst¹piono do g³osowañ nad uchwa³ami:
- �Uchwa³a w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania
z dzia³alno�ci Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za
okres od 18.03.2005 do 18.03.2006 r. � przyjêto jednog³o�nie.
- Uchwa³a w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania
z dzia³alno�ci Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego �l¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej � przyjêto przy 3 g³osach
wstrzymuj¹cych.
- Uchwa³a w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania
Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej �l¹skiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej � przyjêto jednog³o�nie.
- Uchwa³a w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania
Przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Rewizyjnej � przyjêto
przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym.
- Uchwa³a w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania
z dzia³alno�ci Rady, Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjne-

go, Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej,
Okrêgowej Komisji Rewizyjnej � przyjêto jednog³o�nie�.
(�ród³o: Protokó³ ze Zjazdu Sprawozdawczego �l¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w Szczyrku dn. 18.03.2006 r.).

Tym samym przypieczêtowano sprawy dokonane.
Ze spraw bie¿¹cych trzeba wspomnieæ, ¿e uchwa³¹ Zjazdu sk³ad-
ka cz³onkowska zosta³a ustalona na 35 z³, a dla emerytów na
15 z³. Z dyskusji podczas obrad wynik³o kilka wniosków podda-
nych g³osowaniu. W ten sposób podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
- uchwa³a w sprawie bud¿etu �l¹skiej Izby na 2006 rok,
- uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy finansowej lekarzom
wet. i ich rodzinom poszkodowanym w grudniowej katastrofie bu-
dowlanej w Katowicach (na wniosek kol. W. Olender jest to kwo-
ta 5 tys. z³ zamiast proponowanych 3 tys. z³),
- uchwa³a w sprawie podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do wydania

s³ownika biograficznego lekarzy weterynarii �l¹skiej Izby, wyko-
nuj¹cych zawód w latach 1945-2005 r. (gor¹cym orêdownikiem
i wnioskodawc¹ pomys³u by³ kol. Andrzej Szlichta),
- uchwa³a w sprawie podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zakupu
lokalu dla potrzeb biura �l¹skiej Izby.

Obraduj¹cy wysunêli te¿ apel o natychmiastowe zabezpiecze-
nie niezbêdnych �rodków finansowych umo¿liwiaj¹cych prawi-
d³owe funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej (ten trudny te-
mat podj¹³ kol. Bogus³aw Kubica, przedstawiaj¹c w liczbach fi-
nanse potrzeb  kierowanego przez siebie Inspektoratu). Dyskusja
w tym zakresie nie by³a polemiczna, lecz popieraj¹ca pomys³ i
potwierdzaj¹ca wagê problemu. Wa¿ny g³os w dyskusji zabra³ wi-
ceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Miros³aw
Tomaszewski, dok³adnie t³umacz¹c zebranym zawi³o�ci tworze-
nia bud¿etu pañstwa, w tym dla weterynarii.

W trakcie dyskusji wysuniêto jeszcze kilka innych wniosków:
1. Wniosek kol. A Szlichty o uroczyst¹ oprawê jubileuszy i �wi¹t
weterynarii.
2. Wniosek kol. A Szlichty o zapraszanie seniorów zawodu na
zjazdy.
3. Wniosek kol. V. Olender o umo¿liwienie rozmów lekarzy w
biurze Rady bez udzia³u osób trzecich.
4. Wniosek kol. W. Jadanowskiego o wcze�niejsze dostarczanie
materia³ów zjazdowych.
5. Wniosek w sprawie nowelizacji ustawy o zak³adach leczni-
czych dla zwierz¹t.
6. Wniosek o uaktualnienie przepisów o trybie wydawania pasz-
portów.
7. Wniosek o u�ci�lenie przepisów dotycz¹cych znakowania
zwierz¹t towarzysz¹cych.
8. Wniosek o podjêcie przez Radê �l. Izby Lek.-Wet. dzia³añ
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zmierzaj¹cych do wykupu o�rodka w Wi�le.
Wnioski te nie zosta³y jednak g³osowane, lecz przekazane do

opracowania przez Radê �l¹skiej Izby z prozaicznego powodu:
w zwi¹zku z tym, ¿e czê�æ delegatów opu�ci³a salê obrad w trak-
cie wyja�nieñ, jakie sk³ada³ delegatom prezes �l¹skiej Izby dr Mi-
cha³ Konopa, zabrak³o quorum i Zjazd nie by³ ju¿ prawomocny
do podejmowania uchwa³ (chcê jednak dodaæ, ¿e sze�æ z tych
spraw jest ju¿ realizowanych w wyniku dzia³añ Rady �l¹skiej
Izby). W zwi¹zku z zaistnia³ym faktem oraz  z tym, ¿e nie by³o

wiêcej chêtnych do dyskusji, pani przewodnicz¹ca zakoñczy³a
obrady Zjazdu.

Go�cie i delegaci rozjechali siê w swoje strony, organizatorzy
mogli odetchn¹æ. Nasta³ czas na realizacjê przedsiêwziêæ zjazdo-
wych. Za rok spotkamy  siê ponownie, by zweryfikowaæ to, co i
jak zosta³o zrobione i aby podj¹æ siê rozwi¹zania kolejnych, no-
wych problemów naszej korporacji.

M. Grzesiczek

UCHWA£A Nr 6/2006
Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 18 marca 2006 r.

W sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdañ Rady, Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej,
Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego i Okrêgowej Komisji Rewizyjnej �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
(tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach, obraduj¹cy w Szczyrku,
w dniu 18 marca 2006 r. przyjmuje i zatwierdza sprawozdania Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Okrêgowego
Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej, Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego i Okrêgowej Komisji Rewizyjnej za
okres od ostatniego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l.IL-W 18 marca 2005 r.

§ 2
Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zatwierdza pod wzglêdem merytorycznym
i finansowym, na wniosek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie roczne za 2005 r. Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w Katowicach.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Przewodnicz¹cy  Zjazdu  Beata Fuliñska
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jan Skrzypiec
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz  Zjazdu Ireneusz Gewald

UCHWA£A Nr 7/2006
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 18 marca 2006 r.

W sprawie wysoko�ci miesiêcznej sk³adki cz³onkowskiej na okres 2006/2007.

Na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê miesiêczn¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysoko�ci 35 z³otych od ka¿dego cz³onka �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej.
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§ 2
Ustala siê miesiêczn¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysoko�ci 15 z³otych od emeryta lub rencisty cz³onka �l¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej, w tym wykonuj¹cych zawód lekarza weterynarii.

§ 3
Wp³ata sk³adki cz³onkowskiej za dany miesi¹c winna byæ dokonana do dnia 10 nastêpnego miesi¹ca.

§ 4
Upowa¿nia siê Radê �l.IL-W do czasowego obni¿enia lub zawieszenia p³atno�ci sk³adki cz³onkowskiej w szczególnych przy-
padkach losowych cz³onków Izby.

§ 5
Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 kwietnia 2006 roku.

Przewodnicz¹cy  Zjazdu  Beata Fuliñska
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jan Skrzypiec
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz  Zjazdu Ireneusz Gewald

UCHWA£A Nr 8/2006
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 18 marca 2006 r.

W sprawie bud¿etu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2006 r.

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
WP£YWY

1. Sk³adki cz³onkowskie 327.980,00
2. Dystrybucja paszportów 51.600,00
3. Wp³ywy z op³at z tytu³u rejestracji praktyk 10.000,00
4. Pozosta³e wp³ywy 8.000,00
5. Zaleg³e sk³adki 47.800,00

Ogó³em wp³ywy: 445.380,00
Stan �rodków na rachunku bankowym na pocz¹tek roku: 223.093,00
Razem planowane �rodki na 2006 r.: 668.473,00

§ 2
KOSZTY

1. Wynagrodzenia 77.188,00
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy
     wynagrodzenia z tytu³u umowy-zlecenia 67.188,00
2. Wynagrodzenia dla bieg³ych wykonuj¹cych ekspertyzy na rzecz
     S¹du Okrêgowego i Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 5.000,00
3. Pozosta³e umowy�zlecenia wyk³adowców 5.000,00
4. Koszty obs³ugi prawnej -
2.    Sk³adki ZUS i inne 15.100,00
1. Sk³adki ZUS 13.500,00
2. Wynagrodzenie urlopowe 1.600,00
3. Koszty utrzymania biura 119.000,00
     Zakup druków, materia³ów biurowych, �rodków czysto�ci,
     materia³ów do kopiarek komputerów, kawa, herbata, cukier 15.000,00
Doposa¿enie biura Izby 5.000,00
Us³ugi obce  99.000,00
1. Op³aty pocztowe, telekomunikacyjne, naprawy, konserwacje,

SPRAWOZDAWCZY ZJAZD DELEGATÓW



6
BIULETYN      �L¥SKIEJ      IZBY      LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ CZERWIEC  2006

SPRAWOZDAWCZY ZJAZD DELEGATÓW

op³aty bankowe, pozosta³e us³ugi 60.000,00
2. Czynsze 39.000,00
4. Delegacje 68.950,00
1. Cz³onków Rady i Prezydium (dy¿ury) 34.650,00
2. Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej (dy¿ury) 5.000,00
3. S¹du Okrêgowego 5.000,00
4. Komisji Rewizyjnej 2.800,00
5. Cz³onków komisji sta³ych i nadzwyczajnych 5.000,00
6. Delegacje kontroluj¹cych lecznice (zgodnie z ustaw¹) 15.000.00
7. Pozosta³e delegacje 1.500,00
5. Koszt organizacji Zjazdu 9.000,00
6. Sk³adka na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 112.200,00
7. Koszty wydawania Biuletynu 25.000,00
8. Pozosta³e koszty 24.000,00
1. Zapomogi bezzwrotne 15.000,00
2. Nagrody dla absolwentów 2.000,00
3. Dzia³alno�æ szkoleniowo-o�wiatowa 7.000,00

Ogó³em koszty (wydatki) 450.438,00
Lokata na koncie OKO na koniec 2006 r. 218.035,00
RAZEM koszty: 668.473,00

Ogó³em wp³ywy: 445,380,00
Planowany stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku
na koncie bankowym: 223.093,00
RAZEM wp³ywy: 668.473,00

§ 3
Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upowa¿nia Radê tej¿e Izby do przesuniêcia �rodków w

poszczególnych paragrafach i dzia³ach w przypadkach uzasadnionych potrzeb.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie:
Bud¿et zaplanowano uwzglêdniaj¹c dochody wynikaj¹ce ze sk³adek cz³onkowskich, op³at za wydawanie paszportów, reje-

stracjê zak³adów leczniczych dla zwierz¹t i innych wp³ywów wykazanych w § 1 niniejszej uchwa³y. Stosownie do przewidywa-
nych wp³ywów zaplanowano wydatki na podstawie dokonanej analizy bud¿etu  w 2005 r., maj¹c jednocze�nie na uwadze sta³y
wzrost kosztów utrzymania (delegacje, czynsze, media itd.). Bud¿et zaplanowano równowa¿¹c wp³ywy z wydatkami przy pozo-
stawieniu rezerwy �rodków finansowych na lokacie bankowej.

Przewodnicz¹cy  Zjazdu  Beata Fuliñska
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jan Skrzypiec
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz  Zjazdu Ireneusz Gewald
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Uchwa³a nr 9/2006
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 18 marca 2006 r.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej lekarzom weterynarii i ich rodzinom, poszkodowanym w czasie katastrofy
budowlanej w Katowicach w dniu 28 stycznia 2006 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
-weterynaryjnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
1. Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach w dniu 18 marca

2006 r. postanawia przeznaczyæ kwotê 5 tys. z³ na pomoc lekarzom weterynarii i ich rodzinom poszkodowanym w katastrofie
budowlanej w Katowicach w dniu 28 stycznia 2006 r.

2. Kwotê, o której mowa w § 1 pkt 1 nale¿y przekazaæ na specjalnie do tego celu przeznaczony rachunek Krajowej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej.

3. Do wykonania niniejszej uchwa³y zobowi¹zuje siê Radê �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy  Zjazdu  Beata Fuliñska
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jan Skrzypiec
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz  Zjazdu Ireneusz Gewald

Uchwa³a nr 10/2006
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 18 marca 2006 r.

W sprawie podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do wydania s³ownika biograficznego �l¹skich lekarzy weterynarii wykonuj¹cych
zawód w latach 1945 -2005 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
-weterynaryjnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Zobowi¹zuje siê Radê �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do wydania s³ownika

biograficznego �l¹skich lekarzy weterynarii wykonuj¹cych zawód w latach 1945 - 2005.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy  Zjazdu  Beata Fuliñska
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jan Skrzypiec
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz  Zjazdu Ireneusz Gewald

SPRAWOZDAWCZY ZJAZD DELEGATÓW
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Uchwa³a nr 11/2006
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 18 marca 2006 r.

W sprawie podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zakupu lokalu dla potrzeb biura �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
-weterynaryjnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Zobowi¹zuje siê Radê �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zakupu lokalu dla

potrzeb biura �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy  Zjazdu  Beata Fuliñska
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jan Skrzypiec
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz  Zjazdu Ireneusz Gewald

Apel
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 18 marca 2006 r.
Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach, obraduj¹cy

w Szczyrku w dniu 18 marca 2006 r., maj¹c na wzglêdzie ustawowe zadania Inspekcji Weterynaryjnej apeluje
o natychmiastowe zabezpieczenie niezbêdnych �rodków finansowych umo¿liwiaj¹cych prawid³owe funkcjonowa-
nie Inspekcji w sposób zgodny z jej naczelnym zadaniem � weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

Zjazd apeluje równie¿ o zabezpieczenie w³a�ciwych �rodków finansowych na wynagrodzenia pracowników
Inspekcji Weterynaryjnej, zw³aszcza stopnia podstawowego. Rzetelne i w³a�ciwe realizowanie w chwili obecnej
ustawowych zadañ Inspekcji przy dotychczasowych nak³adach na wynagrodzenia jest praktycznie niemo¿liwe do
wykonania.

Przewodnicz¹cy  Zjazdu  Beata Fuliñska
Z-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jan Skrzypiec
Zz-ca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz  Zjazdu Ireneusz Gewald

Do wiadomo�ci:
1. G³ówny Lekarz Weterynarii
2. Wojewoda �l¹ski
3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
4. �l¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach
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Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes Rady �l.IL-W w Kato-
wicach M. Konopa, który powita³ na wstêpie przyby³ych cz³on-
ków Rady i zaproszonych go�ci. Wobec niezg³oszenia uwag do
porz¹dku obrad i wniesionych przez prezesa uzupe³nieñ  do nie-
go, zosta³ on przyjêty jednog³o�nie, jak równie¿ protoko³y z po-
przednich posiedzeñ Rady.

W czê�ci uchwa³odawczej podjêto: 8 uchwa³ w sprawie
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, jeden wniosek z po-
wodu braków formalnych zosta³  od³o¿ony do uzupe³nienia,
2 uchwa³y w sprawie skre�lenia z powodu przeniesienia na teren
innych izb, 2 uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru osób z prawem
wykonywania zawodu, 13 uchwa³ w sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wystawiania paszportów,
1 uchwa³ê w sprawie umorzenia zaleg³ych sk³adek, uchwa³y
w sprawie zmiany w sk³adzie osobowym Komisji ds. Lekarzy
Weterynarii Wolnej Praktyki i w sprawie powo³ania zespo³u do
spraw opracowania s³ownika biograficznego lekarzy weterynarii
regionu �l¹skiego za lata 1945-2005.

Nastêpnie podjêto 5 uchwa³ w sprawie zmian w uchwa³ach
w sprawie wpisów zak³adów leczniczych dla zwierz¹t (na wnio-
sek kierowników tych zak³adów) oraz 8 uchwa³ w sprawie wpi-
sów ZLZ. Omówiono tak¿e kontrole zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t, w wyniku czego podjêto 7 uchwa³ tzw. naprawczych,
wyznaczaj¹cych terminy do usuniêcia wskazanych przez kontro-
luj¹cych uchybieñ. Dokumenty z kontroli niebudz¹cych zastrze-
¿eñ od³o¿ono a/a. Uchylono uchwa³ê odmawiaj¹c¹ dokonania
wpisu ZLZ, uwzglêdniaj¹c - po przeprowadzeniu rekontroli - od-
wo³anie kierownika oraz odmówiono wpisu jednego gabinetu we-
terynaryjnego ze wzglêdu na niespe³nienie warunków okre�lo-
nych ustaw¹ i rozporz¹dzeniem.

Kolejnym punktem by³a relacja prezesa dr Micha³a Konopy
z posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, m.in.
o uchyleniu przez KRL-W uchwa³y Rady �l.IL-W w sprawie
stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza wetery-
narii przez lek. wet. i skre�lenia z rejestru cz³onków �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej, o podjêciu stanowiska dotycz¹cego
wyznaczeñ dla lekarzy weterynarii do zadañ kontroli stad zwie-
rz¹t w ramach systemu weryfikacji i rejestracji zwierz¹t tzw. mo-
nitoringu (bez oddzielnego wynagrodzenia), w sprawie utworze-

PROTOKÓ£ Z XI POSIEDZENIA RADY
Z DNIA 4 KWIETNIA 2006 r.

nia na rzecz lekarzy weterynarii fundacji �Senior� z potrzebnymi
procedurami do jej zarejestrowania, o utworzeniu zespo³u do
przygotowania zmian rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa w spra-
wie trybu i szczegó³owych zasad uzyskiwania tytu³u specjalistów
przez lekarzy weterynarii, o wsparciu finansowym poszkodowa-
nych w katastrofie w Katowicach. Wiceprezes Krajowej Rady dr
Miros³aw Tomaszewski omówi³ pozosta³e podjête na tym posie-
dzeniu uchwa³y i decyzje (sprawê prac nad bud¿etem weterynarii
na rok 2007, przekaza³ informacjê w sprawie prac dotycz¹cych
kas rejestruj¹cych). Przy okazji poinformowa³, ¿e s¹ prowadzone
prace w dwóch ministerstwach � Zdrowia i Rolnictwa na temat
ewentualnego powo³ania Biura Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci przy
Premierze. Chodzi o inspekcjê weterynaryjn¹ i inspekcjê sanitar-
n¹.

Nastêpnie cz³onkowie Rady - po d³ugiej debacie - uchylili
jedn¹ uchwa³ê w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza weterynarii przez lek. wet. i skre�lenia z reje-
stru cz³onków �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ze wzglêdu
na ustanie przyczyny (zap³acenie zaleg³ych sk³adek) oraz pod-
trzyma³a stanowisko w sprawie skre�lenia jednego lekarza wete-
rynarii z rejestru lekarzy upowa¿nionych do wystawiania pasz-
portów.

Dla polepszenia nastroju prezes odczyta³ podziêkowania
Komitetu Organizacyjnego IV Mistrzostw Polski Lekarzy Wete-
rynarii w narciarstwie alpejskim za przychylne nastawienie oraz
ufundowanie cennych nagród. Po czym pokrótce omówiono prze-
bieg sprawozdawczego zjazdu i podjête na nim uchwa³y i wnio-
ski.

W sprawach ró¿nych i bie¿¹cych przedstawiono wyniki prze-
prowadzonych dzia³añ w sprawie zakupu lokalu, podjêcia dzia³añ
w kierunku niep³acenia nale¿nej sk³adki do KIL-W za osoby nie-
p³ac¹ce sk³adek do naszej Izby, propozycji przeprowadzenia szko-
leñ. Ponownie poruszono sprawê inwestycji wolnych �rodków
z konta Izby, organizacji wernisa¿u prac plastycznych lekarzy we-
terynarii, naszej i zaprzyja�nionej Dolno�l¹skiej Izby, z okazji 15-
lecia istnienia samorz¹du.

Na tym posiedzenie zosta³o zakoñczone.
Streszczenia z protoko³u,  dostêpnego w biurze Izby,

dokona³a M. Górska.

UCHWA£A NR 831/IV/2006
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 4 kwietnia 2006 r.

W sprawie zmiany uchwa³y 261/III/2004 Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 13 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sk³adów osobowych komisji sta³ych �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, powo³anych uchwa³¹

2/IV/2005.

Na postawie art.10 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami) oraz § 18, ust. 2 i § 20 Regulaminu zasad i
trybu dzia³ania organów �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, przyjêtego w uchwale nr 9/2005 Sprawozdawczo-Wyborcze-
go Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 18 marca 2005 r. uchwala siê, co
nastêpuje:

Czy powstanie Biuro Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci i co z kasami rejestruj¹cymi?

Z PRAC RADY



1 0
BIULETYN      �L¥SKIEJ      IZBY      LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ CZERWIEC  2006

§ 1
Dokonuje siê zmiany przewodnicz¹cego  Komisji ds. Lekarzy Wolnej Praktyki:
1. Skre�la siê z pe³nionej funkcji przewodnicz¹cego Komisji ds. Lekarzy Wolnej Praktyki lekarza weterynarii Violettê Olender.

2. Powo³uje siê na przewodnicz¹cego  Komisji dotychczasowego zastêpcê lekarza weterynarii Beatê Fuliñsk¹.

3. Powo³uje siê na zastêpcê przewodnicz¹cego Komisji lekarza weterynarii Barbarê Grucê.
§ 2

Dotychczasowy sk³ad Komisji nie ulega zmianie.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

UZASADNIENIE:
Do biura Izby wp³yn¹³ wniosek przewodnicz¹cej Komisji ds. Lekarzy Wolnej Praktyki lek. wet. Violetty Olender o zwolnienie
jej z pe³nienia funkcji przewodnicz¹cego Komisji z wa¿nych przyczyn osobistych. Rada w g³osowaniu postanowi³a, jak w
niniejszej uchwale.

Uchwa³a  nr 832/IV/2006
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
 z dnia  4 kwietnia 2006 r.

W sprawie powo³ania zespo³u do spraw opracowania s³ownika biograficznego lekarzy weterynarii regionu �l¹skiego
za lata 1945-2005.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
-weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. nr 187 poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Powo³uje siê zespó³ ds. opracowania s³ownika biograficznego lekarzy weterynarii regionu �l¹skiego za lata 1945-2005 w sk³a-
dzie:
1. dr Micha³ Konopa
2. lek. wet. Andrzej Alweil
3. lek. wet. Andrzej Szlichta
4. lek. wet. Aleksander Pendzich
5. doc. dr wet. Wies³aw Nowakowski
6. lek. wet. Jan Szczerbak
7. lek. wet. Daniel Wierzbinka

§ 2
Na przewodnicz¹cego zespo³u powo³uje siê Andrzeja Szlichtê.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

Z PRAC RADY
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Powy¿sze projekty ustaw maj¹ w za³o¿eniu byæ realizacj¹ pro-
gramu rz¹dowego �Tanie pañstwo�. Niestety lektura obu projek-
tów nie pozwala na podzielenie optymizmu PT Autorów, gdy¿
dotycz¹ tylko problemów regulowanych wy³¹cznie w resorcie
Ministerstwa Rolnictwa. Dotycz¹ bowiem komasacji trzech orga-
nów Centralnej Administracji Rz¹dowej, a mianowicie:

- G³ównego Lekarza Weterynarii
- G³ównego Inspektora Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa
- G³ównego Inspektora Jako�ci Handlowej Artyku³ów Rol-

no Spo¿ywczych
W to miejsce ma zostaæ utworzona G³ówna Inspekcja Bezpie-

czeñstwa ¯ywno�ci.  Wydaje siê, ¿e takie mechaniczne ³¹czenie
tych trzech wymienionych powy¿ej organów nie przyniesie racjo-
nalnych efektów w zakresie kompetencji i redukcji kosztów dzia-
³ania podmiotów. Ju¿ sam uk³ad organizacyjny - Inspektor Ochro-
ny ¯ywno�ci (lekarz weterynarii) oraz zastêpca (inspektor ochro-
ny ro�lin) raczej utrudnia podzia³ kompetencji i spowoduje co naj-
mniej niedow³ad organizacyjny. W tym uk³adzie ca³kowicie nie-
zrozumia³e wydaje siê za³o¿enie, ¿e nowa inspekcja bêdzie mia³a
wiêksze mo¿liwo�ci kompleksowego badania, co spowoduje
w efekcie zmniejszenie liczby kontroli (?!). Równie¿ w¹tpliwe

STANOWISKO KOMISJI DO SPRAW
INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

     Dotyczy: projektu ustawy o przekszta³ceniach i zmianach w podziale
                       zadañ i kompetencji niektórych inspekcji oraz ustawy

                       o Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci

wydaje siê istotne zmniejszenie zatrudnienia przy pozostawieniu
dotychczasowych odrêbno�ci odno�nie zakresu, trybu i form prze-
prowadzanych kontroli. Naszym zdaniem mo¿e to doprowadziæ
jedynie do nieznacznego zmniejszenia pracowników obs³ugi ad-
ministracyjnej.

Powiatowi Lekarze Weterynarii byli ju¿ przed wojn¹. Lata pra-
cy, do�wiadczeñ i niezaprzeczalnych kompetencji nie mo¿na
przekre�liæ dwiema ustawami. Je¿eli wojewódzkim, powiato-
wym, granicznym inspektorem bêdzie lekarz weterynarii, a jego
zastêpc¹ specjalista ochrony ro�lin, to jak bêdzie wygl¹da³o za-
stêpstwo np. w czasie urlopu, choroby etc.?

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e oba projekty ustaw s¹ nie
do koñca przemy�lane zarówno pod wzglêdem organizacyjnym
i kompetencyjnym oraz w sposób powierzchowny dotykaj¹ pro-
blemów bezpieczeñstwa ¿ywno�ci. Problemy te s¹ na tyle wa¿ne,
¿e nale¿y je rozwa¿yæ w sposób kompleksowy ujmuj¹c równie¿
organy pozaresortowe zajmuj¹ce siê tak¿e tymi zagadnieniami jak
np. Sanepid, PIH. Dopiero wtedy bêdzie mo¿na mówiæ o znacz¹-
cych efektach organizacyjnych, ekonomicznych i kompetencyj-
nych.

Opracowa³a: Ewa Gra¿yna Wtorek

STANOWISKO KOMISJI LEKARZY WOLNEJ PRAKTYKI
�L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO�WETERYNARYJNEJ

Dotyczy: przepisów okre�laj¹cych wydawania paszportów psom, kotom i tchórzofretkom

Ustaw¹ z dnia 7 stycznia 2005 roku o zmianie ustawy o ochro-
nie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t
oraz zmianie niektórych innych ustaw, artyku³em 24d i f zobowi¹-
zano lekarzy weterynarii do realizacji przepisów rozporz¹dzenia
nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja
2003 roku, w sprawie wymogów dotycz¹cych zdrowia zwierz¹t,
stosowanych do przemieszczania zwierz¹t domowych o charakte-
rze niehandlowym.

Dotychczasowe do�wiadczenia upowa¿nionych lekarzy i nad-
zoruj¹cych ich w tym zakresie cz³onków �l¹skiej Rady, upowa¿-
niaj¹ nas do przedstawienia uwag, które powinny zaowocowaæ
albo zmian¹ w odpowiednim zapisie, albo wyja�nieniem. Okazu-
je siê, ¿e psy i koty przemieszczaj¹ce siê po Europie s¹ traktowa-
ne w zakresie przepisów rozporz¹dzenia 998/2003 bardzo ró¿nie
w ró¿nych krajach i na ró¿nych przej�ciach granicznych. Nale¿y
wiêc wyja�niæ czy nasza ustawa tzw. czyszcz¹ca nie traktuje i tym
samym nie zmusza lekarzy weterynarii do zbyt rygorystycznego
postêpowania w tym zakresie. Oto bowiem powszechnym siê sta-
je przywóz do Polski psów i kotów (nie spotka³em siê z tchórzo-
fretkami), które posiadaj¹ paszport, s¹ oznakowane mikroczipem,
ale nie s¹ szczepione przeciw w�ciekli�nie, bo nie ukoñczy³y
3 miesiêcy. Dotyczy to zw³aszcza przywozu z Czech, S³owacji
i Wêgier.

Druga grupa zwierz¹t to zwierzêta, które przemieszczaj¹ siê
na podstawie �Ksi¹¿eczki zdrowia psa/kota�, - s¹ kontrolowane
przez s³u¿by celne i bez zastrze¿eñ wpuszczane do Polski. Na-
stêpna grupa to g³ównie szczeniêta podró¿uj¹ce bez ¿adnych do-
kumentów i wreszcie zwierzêta opuszczaj¹ce RP bez odpowied-
nich dokumentów ze wzglêdu na niespe³nianie wymogów rozpo-
rz¹dzenia 998/2003. Czy wiêc rozporz¹dzenie to narzuca obowi¹-
zek respektowania zawartych w nim poleceñ wszystkim cz³on-
kowskim krajom UE, czy tylko tym, którzy swoimi przepisami
sami siebie do tego zmusili? Poza tym w innych krajach europej-
skich (np. Niemcy, Belgia, Francja, Finlandia) z regu³y nazwy
pañstw s¹ niezgodne z traktatem akcesyjnym i czêsto poszczegól-
ne rubryki wype³nione ca³kowicie nieczytelnie.

Dlatego pierwszym zasadniczym pytaniem jest dotycz¹ce za-
kresu przestrzegania przepisów przez wszystkich, którzy uczest-
nicz¹ w kontrolowaniu przemieszczania siê zwierz¹t, tzn. lekarzy
wystawiaj¹cych paszporty, powiatowych lekarzy weterynarii, cel-
ników, s³u¿by graniczne. Przecie¿ na podstawie rozporz¹dzenia
998/2003 nasza ustawa wprowadzi³a zapisy � np. art. 24b ustêp 1
w rozdziale 4a tzw. ustawy czyszcz¹cej mówi¹cy: �Organy celne
przeprowadzaj¹ kontrolê, o której mowa w art. 12 lit. a rozporz¹-
dzenia 998/2003, w wyznaczonych przej�ciach granicznych�.
Czy to znaczy, ¿e na innych ni¿ wyznaczone przej�cia nie wolno
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przekraczaæ granicy ze zwierzêtami, czy tylko na tych innych przej-
�ciach nie przeprowadza siê kontroli w tym kierunku?!

Odno�nie instrukcji wydanej przez Krajow¹ Radê Lekarsko�
Weterynaryjn¹ nale¿y najpierw wyja�niæ, czy jest to dokument
przynajmniej rangi uchwa³y i czy w zwi¹zku z tym jego moc
prawna jest obowi¹zuj¹ca?
Proponujemy, aby:
1. Zamiast pismo drukowane napisaæ pismem wyra�nym, czytel-
nym.
2. Czytnik mikroczipów ma byæ obowi¹zkowym wyposa¿eniem
ka¿dego zak³adu leczniczego, z którego chocia¿by jeden lekarz
jest uprawniony do wydawania paszportów.
3. Lekarze nieupowa¿nieni do wystawiania paszportów nie maj¹
prawa dokonywaæ w nim jakichkolwiek wpisów, w tym wpisów
odno�nie szczepienia przeciw w�ciekli�nie. Wi¹¿e siê to z mo¿li-
wo�ci¹ identyfikacji zwierzêcia (chyba, ¿e lekarz posiada czytnik �
o numerze...). Niestety, by mo¿na wykonywaæ ten zapis nie daj¹c
mo¿liwo�ci oszustw (lub przynajmniej je ograniczyæ), nale¿a³oby
wyznaczonych lekarzy zaopatrzyæ poprzez okrêgowe izby w spe-
cjalne piecz¹tki. Czy jednak takie zbiurokratyzowanie tych czynno-
�ci jest zgodne z intencj¹ jednoczenia Europy?
4. Dok³adnie sprecyzowaæ, kto dokonuje badania klinicznego
zwierzêcia i dokonuje odpowiedniego wpisu w rozdziale IX?
W jakim terminie przed wyjazdem badanie to powinno byæ wyko-
nane? Jak d³ugo jest wa¿ne badanie kliniczne?
5. Co oznacza pojêcie �legalizacja�, kto jest organem legalizuj¹-
cym, na jak d³ugo wystarcza taka legalizacja?
6. Kto ma prawo zmieniæ wpis w rubryce w³a�ciciel? Brak
w niej miejsca na dane w³a�ciciela, który nie jest osob¹ fizyczn¹.
7. Rubryka Data wykonania tatua¿u, w co najmniej 90% przy-
padków jest wype³niana szacunkowo, gdy¿ nie ma obowi¹zku
wpisywania tej daty w jakichkolwiek dokumentach, a u psa kilku-

lub kilkunastoletniego w ogóle nie mo¿na ustaliæ takich danych.
8. Je¿eli pies jest przeznaczony do sprzeda¿y, to wpisywanie
jego imienia jest najczê�ciej nieuzasadnione.
9. Rasa psa. W dostarczonym okrêgowym izbom programie,
który nareszcie zosta³ stworzony, obowi¹zuje nazewnictwo ras
podane przez zwi¹zek kynologiczny. To znaczy, ¿e osoby wpro-
wadzaj¹ce dane z ju¿ posiadanych tzw. zwrotek, bêd¹ wprowa-
dzaæ poprawki, których nie ma w oryginale paszportu, wiêc bê-
dzie to operacja niezgodna z prawem. Sam dokument, tzw. zwrot-
ki nie ma ¿adnego umocowania prawnego i na jakiej podstawie
mo¿e s³u¿yæ jako wzór do wprowadzania danych do programu
i w ogóle czy mo¿na pos³ugiwaæ siê zawartymi w nim danymi?
Nazewnictwo ras nale¿y upro�ciæ.
10.  Rodzaj sier�ci. U zwierz¹t oznakowanych tatua¿em lub mi-
kroczipem, rodzaj sier�ci, który mo¿e siê czêsto zmieniaæ, nie po-
winien byæ brany pod uwagê lub nie powinien byæ bezwzglêdnie
wymagany. U niektórych ras musi znowu byæ podany wykaz na-
zewnictwa koloru i rodzaju sier�ci, stosowany w kynologii.
11. W art. 24d ustêp 7 rozdzia³u 4a tzw. ustawy czyszcz¹cej okre-
�lono, w jakich przypadkach skre�la siê lekarza weterynarii z re-
jestru upowa¿nionych. Czy zatem uchwa³a Krajowej Rady, okre-
�laj¹ca mo¿liwo�æ skre�lenia lekarza lub odebrania mu wyzna-
czenia (upowa¿nienia) do wydawania paszportów jest zgodna
z prawem (aktem prawnym wy¿szego rzêdu)?
12. Czy zgodne z prawem jest stosowanie stawek innych ni¿ okre-
�lone przez Ministra Rolnictwa za wydanie paszportu w zak³adzie
leczniczym dla zwierz¹t w godzinach popo³udniowo�wieczor-
nych, je¿eli jest to klinika lub lecznica weterynaryjna (musi byæ
czynna ca³¹ dobê) lub, je¿eli jest to gabinet czy przychodnia po
godzinach okre�lonego w regulaminie funkcjonowania?

Zebra³ i opracowa³: Andrzej Alweil

1. Protokóo³y kontroli sprawdzaj¹cych po SPIWET-00, decyzji,
upomnieniu.
2. Szkolenia inspektorów weterynarii z zakresu postêpowania
egzekucyjnego w administracji.
3. Sprawa nadzoru w³a�cicielskiego w fermach drobiarskich.
4. Badanie w kierunku w³o�ni w zagrodzie w³a�ciciela �wini.
5. Dodatek inspekcyjny dla inspektora weterynarii w Powiato-
wym Inspektoracie Weterynarii.
6. Dodatkowe etaty w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
dla osoby przygotowuj¹cej plany gotowo�ci zwalczania chorób
zaka�nych oraz dla informatyka.

Przyjêto nastêpuj¹ce stanowisko dotycz¹ce tematu:
1. Bardzo pilne jest szkolenie inspektorów weterynarii z Powia-
towego Inspektoratu Weterynarii w zakresie KPA ze szczególnym
uwzglêdnieniem sprawy postêpowania egzekucyjnego.
Uzgodniono termin szkolenia, które w sali konferencyjnej Woje-
wódzkiego Inspektoratu Weterynarii przeprowadzi mecenas Ze-
non Klatka. Szkolenie odbêdzie siê dnia 07.06.2006 r. o godzinie

STANOWISKO  KOMISJI DO SPRAW
INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Przyjête dnia 11.04.2006 r.
na zebraniu w �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w omawianych tematach:

10.00 i trwaæ bêdzie oko³o 3 godzin. Informacje i zaproszenia do
wszystkich Powiatowych Inspektoratów Weterynarii powinna
przes³aæ �l¹ska Izba Lekarsko Weterynaryjna. By³oby wskazane
¿eby Powiatowi Lekarze Weterynarii sami w tym szkoleniu
uczestniczyli oraz podali nazwiska pracowników oddelegowa-
nych na szkolenie.

2. Sprawa pieniêdzy dla Powiatowych Inspektoratów Weteryna-
rii jest niezwykle pal¹ca. Oprócz propozycji odno�nie zarobków
inspektorów weterynarii jest te¿ sprawa etatów dodatkowych, tj.
minimum 1/2 etatu dla obs³ugi programów (informatyk) oraz
1 etat dla osoby do przygotowywania planów gotowo�ci zwalcza-
nia chorób zaka�nych. O dodatkowe pieni¹dze nale¿a³oby wyst¹piæ
do Urzêdu Wojewódzkiego (wicewojewoda Artur Warzocha) za
po�rednictwem (lub bez) �l¹skiego Wojewódzkiego Lekarza Wete-
rynarii.

3. Pobieranie próbek ka³u do badañ przed skierowaniem drobiu
do uboju przez w³a�ciciela fermy jest b³êdem. W³a�ciciel jest za-
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Zak³ad leczniczy dla zwierz¹t jest miejscem, w którym - zgod-
nie z kodeksem pracy - zatrudnienie znajduj¹ czêsto lekarze wete-
rynarii, �redni personel weterynaryjny i personel administracyj-
no-pomocniczy.

Na pracodawcy w takich przypadkach ci¹¿¹ rozliczne obo-
wi¹zki. Jednym z nich jest konieczno�æ dbania o ochronê pracow-
ników nara¿onych w odmiennym zakresie ka¿dego dnia na kon-
takt z ró¿norodnymi czynnikami biologicznymi. Ekspozycja na te
czynniki najczê�ciej wystêpuje w s³u¿bie zdrowia, laboratoriach
badawczych, le�nictwie, rolnictwie, przemy�le spo¿ywczym,
a tak¿e w zak³adach leczniczych dla zwierz¹t. Przepisy w zakre-
sie bezpieczeñstwa i higieny pracy w zwi¹zku z zagro¿eniem
czynnikami biologicznymi dotyczy³y do niedawna wy³¹cznie pra-
cowników s³u¿by zdrowia. Ta sytuacja obecnie zmieni³a siê. Pa-
miêtaæ o tym musz¹ pracodawcy, a wiêc w³a�ciciele zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t. Posiadanie niezbêdnej wiedzy na temat
miejsca wystêpowania zagro¿eñ czynnikami biologicznymi, skut-
ków tego zagro¿enia i prognozowanie ryzyka jest wiêc koniecz-
ne. Odnosi siê to równie¿ do prawid³owego dokumentowania
czynno�ci zwi¹zanych  z wdra¿anymi procedurami bezpiecznego
postêpowania wobec szkodliwych czynników biologicznych.
Podstawowe regulacje prawne w ww. zakresie znajduj¹ siê w na-
stêpuj¹cych aktach prawnych:
· Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia

OBOWI¥ZKI PRACODAWCY
W ZAK£ADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZ¥T

w �rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawo-
dowo nara¿onych na te czynniki (Dz.U. nr 81, poz. 716).
· Postanowienia Dzia³u X Kodeksu Pracy (ustawa z dnia 26
czerwca 1974 r. � tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94
z pó�niejszymi zmianami).
· Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 160, poz. 1650).
· Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 z pó�niejszymi zmianami).
· Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.
w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i pre-
paratu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171 z pó�niejszymi
zmianami).

�l¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwróci³a siê do Pañ-
stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
o umo¿liwienie przybli¿enia powy¿szych zagadnieñ.
I tak na dzieñ 30 czerwca 2006 r. zaplanowano szkolenie o godz.
1330 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Wetery-
narii w Katowicach, ul. Brynowska 25a. Na szkolenie zaprasza-
my wszystkich pracodawców w zak³adach leczniczych dla zwie-
rz¹t. Wiedza na temat obowi¹zków pracodawcy w zakresie ochro-
ny pracowników przed zagro¿eniem dla zdrowia czynnikami bio-
logiczni jest bowiem bezwzglêdnie potrzebna.

Micha³ Konopa

Szkolenie w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Z PRAC KOMISJI

interesowany �dobrym� wynikiem. Próbkê powinien pobieraæ le-
karz weterynarii wyznaczony przez Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii. Taka instrukcja powinna ukazaæ siê jak najszybciej,
a wydaæ powinien j¹ G³ówny Lekarz Weterynarii.

4. Nie rozstrzygniêto tematu czy istnieje obowi¹zek badania
na w³o�nie �wini w zagrodzie w³a�ciciela, je¿eli deklaruje, ¿e miê-
so zje sam z rodzin¹. Czy podarowanie miêsa osobom innym (np.
s¹siadom) jest ju¿ obrotem? ( art. 118, Dz.U. nr 158). Czy mo¿na
ukaraæ w³a�ciciela �wini za niezg³oszenie miêsa do badania wete-

rynaryjnego? Wed³ug cz³onków komisji � nie. Istnieje wiêc pewna
luka w przepisach weterynaryjnych i karnych.

5. Dodatek inspekcyjny powinien zaistnieæ od zaraz. Zarobki
inspektorów s¹ tragiczne. Nale¿a³oby zastanowiæ siê nad form¹
protestu.

6. Cz³onkowie komisji bêd¹ opracowywaæ wzór nowych proto-
kó³ów kontroli sprawdzaj¹cych, celem przestawienia propozycji
Krajowej Izbie Lekarsko Weterynaryjnej.

Opracowa³a:
Ewa Gra¿yna Wtorek

Maj¹c za sob¹ ponad dwa lata obowi¹zywania ustawy o za-
k³adach leczniczych dla zwierz¹t oraz proces rejestracji ZLZ,
uwa¿amy, ¿e czas na ocenê i zmiany.

Okaza³o siê, ¿e w praktyce wy³¹czenie dzia³alno�ci ZLZ spod
przepisów ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej okaza-
³o siê dla naszego zawodu niekorzystne. Pomys³odawcy ustawy
o ZLZ nie przewidzieli wszystkich konsekwencji zapisów usta-
wy, st¹d wnioskujemy o rozpoczêcie prac zmierzaj¹cych do uzna-

STANOWISKO KOMISJI LEKARZY WOLNEJ PRAKTYKI
�L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

W sprawie propozycji zmian, które spodziewamy siê spowodowaæ
w dokumentach dotycz¹cych funkcjonowania i rejestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t

nia dzia³alno�ci ZLZ za dzia³alno�æ regulowan¹ w rozumieniu
przepisów ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej. Uwa-
¿amy, ¿e nieudana próba spowodowania wpisania dzia³alno�ci le-
karsko�weterynaryjnej jako dzia³alno�ci na zezwolenie, a nie jako
dzia³alno�ci regulowanej i to bez konsultacji z okrêgowymi rada-
mi by³o b³êdem.

Nale¿y zmieniæ zapis art. 16 ust. 5, gdy¿ sugeruje on, ¿e w
przypadku niespe³nienia warunków i odmowy wpisu okrêgowa
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rada nie mo¿e pobieraæ op³aty. W przypadku wielokrotnych wizyt
w ZLZ niespe³niaj¹cego zaleceñ i wyznaczonych terminów przy-
stosowania, okrêgowa rada powinna mieæ mo¿liwo�æ obci¹¿ania
kosztami kierownika lub w³a�ciciela kontrolowanego ZLZ.

Nale¿y zmieniæ zapis art. 17 ust. 2 punkt 7. W zwi¹zku z per-
manentnym podszywaniem siê pod lekarzy weterynarii przez oso-
by nieposiadaj¹ce tytu³u lekarza weterynarii, nale¿y w tym miej-
scu wymieniæ z imienia i nazwiska wszystkie osoby pracuj¹ce
w ZLZ oraz wymagaæ, by ca³y personel nosi³ obowi¹zkowe wizy-
tówki z tytu³em naukowym, a tak¿e aby imienny wykaz personelu
wisia³ przed ka¿dym gabinetem lub w poczekalni.
Bardzo wiele kontrowersji i ró¿nic interpretacyjnych wzbudzi³y
zapisy art. 9 ust. 2 i art. 10, ust. 2. Te niejasne zapisy, które inaczej
przedstawiane s¹ ju¿ we wzorcowych dokumentach zg³oszenio-
wych ZLZ, nale¿y jednoznacznie okre�liæ i nazwaæ! I tak we
wzorcowym o�wiadczeniu kierownika lecznicy weterynaryjnej,
w punkcie 13 napisano: �Lecznica zapewnia ca³odobow¹ obser-
wacjê i leczenie zwierz¹t�. Czy to oznacza, ¿e mo¿e byæ odpo-
wied� nie? Tymczasem, pomimo identycznych pod tym wzglê-
dem wymogów dla lecznicy i kliniki, zapisanych w ustawie, we
wzorcowym o�wiadczeniu kierownika kliniki napisano w punk-
cie 2: �Klinika weterynaryjna �wiadczy us³ugi ca³odobowo�,
a w punkcie 15: �Klinika weterynaryjna zapewnia ca³odobow¹
obserwacjê i leczenie zwierz¹t�. Brak wyja�nienia, co tworz¹cy te
zapisy rozumieli pod pojêciem ��wiadczy us³ugi�, a co pod pojê-
ciem �zapewnia ca³odobow¹ obserwacjê i leczenie�. Jaka by³a
intencja twórców i czy jest ona zgodna z oczekiwaniem �rodowi-
ska lekarsko�weterynaryjnego? Czy klinika mo¿e stosowaæ od-
p³atno�æ za us³ugi zwiêkszone o X%, w zale¿no�ci od pory dnia,
nocy lub w dni ustawowo wolne od pracy? Czy dopuszczalne jest
wydawanie paszportów, lub szczepienie przeciw w�ciekli�nie
o 100% dro¿ej ni¿ przewiduj¹ rozporz¹dzenia min. rol. z powodu
godzin wieczornych, nocnych lub dni �wi¹tecznych?
Dalej, w art. 10 ust. 3 napisano: �W klinice weterynaryjnej us³ugi
weterynaryjne �wiadczy co najmniej trzech lekarzy weterynarii,
w tym jeden z tytu³em specjalisty w zakresie us³ug weterynaryj-
nych �wiadczonych przez klinikê�.

Pytania do tego zapisu:
1. Czy minimum trzech lekarzy �wiadczy us³ugi w klinice rów-
nocze�nie w tym samym czasie?
2. Czy dopuszczalnym jest, aby w klinice by³ obecny przez
osiem godzin tylko jeden lekarz, a je¿eli jest ich trzech, to ca³odo-
bowo�æ jest zapewniona, gdy kolejno przyjmuj¹ (�wiadcz¹ us³u-
gi) po 8 godzin?
3. Czy w klinice jest dopuszczalne �wiadczenie us³ug podczas
nieobecno�ci lekarza z tytu³em specjalisty?
4. Ilu lekarzy powinno siê znajdowaæ w klinice weterynaryjnej
w tym samym czasie?
Podobnie niespójne okaza³y siê zapisy art. 12. Zgodnie z ustaw¹
klinika weterynaryjna �jest obowi¹zana do prowadzenia szkoleñ,
o których jest mowa w ust. 1, a wiêc wszystkich wymienionych.
Tymczasem zarejestrowali�my kliniki, które w regulaminach za-
deklarowa³y szkolenia tylko w niektórych kategoriach, na doda-
tek to chyba komisja specjalizacyjna Krajowej Rady jest cia³em
w³adnym, by wyraziæ zgodê na prowadzenie szkoleñ specjaliza-
cyjnych. Na jakiej wiêc podstawie okrêgowa rada bez zgody tej
komisji zarejestrowa³a kliniki? Nale¿y wiêc odpowiedzieæ jedno-
znacznie na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy s³usznym jest warunkowanie rejestracji kliniki weteryna-
ryjnej obligatoryjnym prowadzeniem szkoleñ wymienionych
w punktach 1 do 4 ustêpu 1 artyku³u 12 ustawy?
2. Czy jest mo¿liwym zarejestrowanie kliniki weterynaryjnej,
w regulaminie której nie ma wymienionych wszystkich rodzajów
szkoleñ przewidzianych ustaw¹?
3. Czy we wzorcowym regulaminie kliniki weterynaryjnej mo¿e

znajdowaæ siê mo¿liwo�æ wyboru rodzaju prowadzonych szko-
leñ?
4. Jak rejestracja kliniki weterynaryjnej ma siê do uznawania
prowadzenia szkoleñ przez komisjê do spraw specjalizacji? Jakie
s¹ podstawy prawne i kompetencje tej komisji w tym zakresie?
5.  Czy przed wpisem kliniki weterynaryjnej do rejestru ZLZ,
kierownik kliniki nie powinien przed³o¿yæ za�wiadczenia o do-
puszczeniu przez komisjê do spraw specjalizacji?
Nale¿y wyja�niæ co oznacza w ustawie art. 15 ust. 2 pkt. 4 �siedzi-
ba i obszar dzia³ania�? Co ma siedziba zak³adu z jego obszarem
dzia³ania? Po co okre�laæ obszar dzia³ania? Czy lekarz deklaruj¹-
cy dzia³anie na terenie np. gminy, mo¿e wykonaæ us³ugê poza jej
obszarem? A jak ma siê ten zapis do Kodeksu Etyki? Je¿eli przy-
j¹æ, ¿e regulamin ZLZ, jest podstaw¹ do prowadzenia lub nie pew-
nych rodzajów us³ug (np. chirurgia w pe³nym zakresie, diagno-
styka obrazowa, badania diagnostyczne przy u¿yciu specjalistycz-
nej aparatury) lub obs³ugiwania lub nie pewnych gatunków zwie-
rz¹t, to nale¿y gruntownie przeanalizowaæ wzorcowe dokumenty
rejestracyjne ZLZ, gdy¿ niestosowanie siê do zapisów regulami-
nu (udzielenie pomocy zgodnie z art. 12 pkt 3 Kodeksu Etyki
i Deontologii lub wykonanie czynno�ci nieuwzglêdnionej w roz-
dziale IV regulaminu ZLZ) powinno poci¹gaæ za sob¹ jakie�
sankcje. Brak uregulowañ w tej materii. Co z lekarzem niestosu-
j¹cym siê do zapisów regulaminu ZLZ?

Czy intencj¹ pomys³odawcy tego zapisu by³o tworzenie ko-
lejnych mo¿liwo�ci stosowania restrykcji wobec lekarzy wetery-
narii, czy te¿ zdobycia przez samorz¹d wiedzy o charakterze pro-
wadzonej praktyki? To samorz¹d sam tworzy te dokumenty, nikt
nam ich nie narzuca. Sami sobie gotujemy ten los. Podobnie nie-
jasne wydaj¹ siê byæ zapisy rozdzia³u V wzorcowego regulaminu
odno�nie czasu �wiadczenia us³ug, godzin funkcjonowania, pe³-
nienia dy¿uru i �wiadczenia us³ug ca³odobowo? Czy organ reje-
stracyjny mo¿e bezkrytycznie przyjmowaæ do wiadomo�ci, ¿e
jednoosobowa praktyka jest pe³niona przez 24 godziny na dobê
przez ca³y rok lub, ¿e klinika funkcjonuje w godzinach od... do?
Co oznaczaj¹ terminy?
1. �wiadczenie us³ug?
2. Funkcjonowanie zak³adu?
3. Dy¿ur ca³odobowy?
4. �wiadczenie us³ug ca³odobowe?
Uwa¿amy, ¿e w uchwale rejestruj¹cej ZLZ powinien znale�æ siê
zapis: �W³a�ciciel ZLZ jest �wiadom obowi¹zku stosowania
i przestrzegania przepisów innych ustaw i aktów prawnych, maj¹-
cych zwi¹zek z prowadzeniem dzia³alno�ci lekarsko�weteryna-
ryjnej, które nie podlegaj¹ kontroli i nadzorowi okrêgowej radzie
lekarsko�weterynaryjnej, co niniejszym po�wiadcza w³asnorêcz-
nym podpisem.
Jaki zakres wspó³pracy z innymi ZLZ mo¿e wykonywaæ klinika
weterynaryjna zgodnie z art. 10 ust. 4 (w zakresie �wiadczonych
us³ug, zgodnie z § 9 rozporz¹dzenia), by nie wkraczaæ w kompe-
tencje i wymagania dla laboratoriów? Czy wykonywane badania,
polegaj¹ce zgodnie z § 9 rozporz¹dzenia na np. badaniu bakterio-
logicznym, mo¿e byæ wykonywane przez klinikê na potrzeby w³a-
sne, w ramach wspó³pracy dla innych ZLZ?
Coraz czê�ciej dochodz¹ nas sygna³y o �wiadczeniu us³ug przez
osoby nieposiadaj¹ce uprawnieñ. Chodzi g³ównie o techników
wet., którzy s¹ w³a�cicielami ZLZ lub osobami zatrudnionymi
przez lekarza weterynarii. Je¿eli w takich (ale te¿ innych) sytu-
acjach, przedstawiciele okrêgowej rady, zgodnie z art. 23 ust. 3,
musz¹ zawiadomiæ kierownika, by móg³ byæ obecny przy kontro-
li, to sprawdzenie czy us³ugi �wiadczone s¹ przez osoby kompe-
tentne zawsze, czasami, sporadycznie czy w ogóle, jest niemo¿li-
we. St¹d te¿ powinna byæ mo¿liwo�æ kontroli ZLZ bez zapowie-
dzi i w obecno�ci osoby w³a�nie �wiadcz¹cej us³ugi.

Zebra³ i opracowa³: Andrzej Alweil

Z PRAC KOMISJI
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W  bie¿¹cym  2006  roku   przypadaj¹  dwie  rocznice  zwi¹za-
ne  z  naszymi  organizacjami  spo³eczno-zawodowymi. Miano-
wicie 5 kwietnia 1991 r.  nast¹pi³o  samorozwi¹zanie  Zrzeszenia
Lekarzy  i  Techników  Weterynarii, a  wiêc  mija  piêtna�cie  lat
od zakoñczenia  dzia³alno�ci  tej  organizacji. Druga  data to 17
maja 1991 r.,  kiedy to  odby³ siê  w  Katowicach  Zjazd  Za³o¿y-
cielski  naszej  Izby, czyli  równie¿  minê³a piêtnasta  rocznica
tego  wydarzenia. Z tej  okazji  pragnê  przypomnieæ  pewne  fak-
ty.

My�lê, ¿e  o  piêtnastu  latach  dzia³alno�ci  �l¹skiej  Izby uka¿e
siê wiêksze  opracowanie, dlatego  podam  tylko  kilka  ogólnych
informacji. W  okresie  II RP,  mimo  usilnych  starañ, izby  lekar-
sko-weterynaryjne  nie  zosta³y  powo³ane, dopiero  dekret  z
06.06.1945 r.  i  rozporz¹dzenie  Ministra Rolnictwa i Reform Rol-
nych z  dnia 17.01.1946 r.  powo³a³y  do  ¿ycia  izby  lekarsko-
weterynaryjne.  01.03.1946 r.  powsta³a  Izba  �l¹sko-D¹browska i
Dolno�l¹ska (wspólna), a  jej pierwszym prezesem  zosta³  prof. dr
hab. Aleksander  Zakrzewski. Po  trzech  latach  prezesem  ju¿
�l¹skiej  Izby  zosta³ dr  Bronis³aw  Godlewicz.
W roku 1954  izby  zosta³y  zlikwidowane, ponownie  reaktywowa-
no je  w  1991 r. na podstawie znanej wszystkim (mam  tak¹  nadzie-
jê)  ustawy z 1990 roku. Tyle  o  izbach.

Jako  wieloletni  dzia³acz  (od 1980 do 1991 r. cz³onek  Zarz¹du
G³ównego, a w latach 1988-1991 cz³onek Prezydium ZG zrzesze-
nia, a  tak¿e  w  okresie 1980 � 1991 prezes  Oddzia³u  Wojewódz-
kiego  ZliTW  w Czêstochowie) czujê  siê  zobowi¹zany  do  przy-
pomnienia  o naszej  organizacji  zawodowej, tym  bardziej,  ¿e  ju¿
nie  istnieje. Otó¿  18 maja 1930 r. w  Warszawie  odby³  siê  zjazd
delegatów istniej¹cych na terenie Polski regionalnych  organizacji
weterynaryjnych (m.in. Polskie  Towarzystwo  Lekarzy  Weteryna-
ryjnych, Zwi¹zek  Zawodowy Lekarzy  Weterynaryjnych Pañstwa
Polskiego). Zjazd (ok. 500 delegatów) powo³a³ jednolit¹ organiza-
cjê � Zrzeszenie Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej  Pol-
skiej. Wojna 1939 r. przerwa³a  dzia³alno�æ tego zrzeszenia. W okre-
sie  powojennym dzia³a³a Izba (1946 � 1954), a nastêpnie  Sekcja
S³u¿by  Weterynaryjnej  w  SIIR (1954 �1957).
W  listopadzie 1956 r.  obraduj¹cy  w  Warszawie  Nadzwyczajny
Ogólnopolski  Zjazd  Delegatów  Sekcji  uzna³  za  konieczne
powo³anie  odrêbnej  organizacji  weterynaryjnej. Powo³anej  ko-
misji  (przew. W³. Lutyñski) zlecono  opracowanie  statutu. Powo-
³any  Komitet  Organizacyjny  w  dniu  21.10.1957 r. zarejestro-
wa³  w  Prezydium  st. m. Warszawy Zrzeszenie  Lekarzy  Wetery-
naryjnych. W r. 1968  X  Zjazd zrzeszenia przyj¹³  w  swoje szere-
gi  techników weterynarii i zmieni³  nazwê na Zrzeszenie  Lekarzy
i  Techników  Weterynarii. I tak  ju¿  zosta³o  do  rozwi¹zania  w
1991 r.

Zrzeszenie  dzia³a³o  na  prawach  stowarzyszenia, przynale¿-
no�æ  by³a  dobrowolna. Uzyska³o  status  organizacji  wy¿szej
u¿yteczno�ci  publicznej, nie  mia³o  swojej  ustawy tak jak  Izba,
dlatego  mia³o  ograniczone  mo¿liwo�ci  dzia³ania. Cele zrzesze-
nia  by³y  podobne  do  obecnych  Izby. Ze  wzglêdu  na  upañ-
stwowienie  s³u¿by,  sprawy  finansowe (siatka  p³ac, dodatki,
warto�ciowanie  stanowisk  pracy, itp.) odgrywa³y  znacz¹c¹  rolê.
Poza tym  sprawy  BHP, uci¹¿liwych  warunków  pracy (wcze-
�niejsze  przej�cie  na  emeryturê), transport (samochody  dla
s³u¿by)  by³y  ci¹g³ym  przedmiotem  troski ZliTW. Dochodzi³y
sprawy etyki i deontologii, podnoszenie kwalifikacji  zawodo-
wych (szkolenia, wieloletnie  starania o  specjalizacjê), sprawy
socjalno-bytowe � analiza  warunków  mieszkaniowych, zdrowot-
nych (choroby  zawodowe - oddzia³  brucelozowy  w Busku),
sprawy wypoczynku (o�rodek  wypoczynkowy zrzeszenia  w
Miêdzyzdrojach - tzw. Borsucza  Dolina), odznaczenia  pañstwo-
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we, resortowe  i  bran¿owe (staraniem  zrzeszenia  w  listopadzie
1964 r. Rada  Ministrów  ustanowi³a odznakê �Za  wzorow¹  pra-
cê  w  S³u¿bie  Weterynaryjnej�), organizacja  spotkañ  kole¿eñ-
skich � jubileusze  z  okazji  lat  pracy to  by³a  mi³a  tradycja,
wycieczki  krajowe  i  zagraniczne (pamiêtajmy, ¿e  by³y  to  inne
czasy).

Zale¿nie  od  lokalnych dzia³aczy  mniej  lub  bardziej  prê¿nie
dzia³a³y  oddzia³y  wojewódzkie  i  ko³a  powiatowe. Jak  na  sto-
warzyszenie i ówczesne  warunki,   by³y  to  niema³e  zadania.
Nale¿y    wspomnieæ o bardzo  dobrej  wspó³pracy z Departamen-
tem Weterynarii, Ministerstwem Rol., wydzia³ami  weterynaryj-
nymi naszych uczelni i innymi placówkami  naukowymi, PTNW
i organizacjami  spo³eczno�zawodowymi  w  kraju,  a  tak¿e  kon-
takty  miêdzynarodowe. Wa¿nym  dzia³aniem  by³o  opiniowanie
aktów  prawnych dotycz¹cych  weterynarii, choæ  bez  takich
mo¿liwo�ci  prawnych,  jakie  maj¹  obecnie  izby.
Warto  przypomnieæ  dzia³ania  zrzeszenia w  latach 1989-1990,
w okresie  przemian  zachodz¹cych  w  naszym  kraju. A  wiêc
wspó³praca  z  dzia³aj¹cymi  w  weterynarii  zwi¹zkami  zawodo-
wymi (szczególnie  z  jednym  z  nich  by³a  bardzo  trudna, gdy¿
uwa¿a³  zrzeszenie za �be�) i  innymi  organizacjami  weteryna-
ryjnymi, administracj¹ wet., placówkami  naukowymi. W siedzi-
bie Zarz¹du  G³ównego  25 lipca 1989 r. odby³o  siê  spotkanie
przedstawicieli  wszystkich dzia³aj¹cych   organizacji  weteryna-
ryjnych,  administracji wet. i  nauki (Zarz¹d  G³ówny  zrzeszenia
reprezentowali  m.in. Stanis³aw  �liwa, Henryk  Macio³ek, Jerzy
Dowgia³³o,  Andrzej Szlichta, W³adys³aw Lutyñski). Zebrani
wy³onili  komisjê, której celem  by³o przygotowanie projektu
ustawy o  zawodzie  lekarza  weterynarii i  izbach  lekarsko�wete-
rynaryjnych. Zrzeszenie  w komisji  reprezentowali: prof. W³. Lu-
tyñski, Tadeusz  Gajda, J. Dowgia³³o, Adam  Schenthaler i mec.
W. Preis. Projekt by³  gotów  w  grudniu 1989 r., po czym po
konsultacjach i poprawkach  zosta³  przed³o¿ony  do  Laski  Mar-
sza³kowskiej i w grudniu 1990 r.  Sejm  uchwali³  ustawê. Jak  z
powy¿szego wynika  ustawê  przygotowa³y  wszystkie  organiza-
cje, a  nie  wy³¹cznie �Solidarno�æ�,  jak  g³osili  niektórzy  kole-
dzy.

Drugim  powa¿nym  zadaniem,  w  którym  uczestniczy³o
zrzeszenie wraz  z  pozosta³ymi  organizacjami  by³  udzia³
w  powo³anej  18 pa�dziernika 1989 r.  przez  dyrektora Departa-
mentu  Weterynarii  Spo³ecznej  Komisji  ds. Reorganizacji  S³u¿-
by  Weterynaryjnej � tzw. weterynaryjny okr¹g³y stó³. Pocz¹tko-
wo  przewodniczy³ prezes ZliTW  Stanis³aw �liwa, ponadto  z
ramienia  zrzeszenia  w   pracach  tej  komisji  uczestniczyli  m.in.
Miros³aw  Tomaszewski, Andrzej Szlichta,  a  z  ramienia admini-
stracji wet. Andrzej  Brzózka. Komisja  odby³a 20  spotkañ, na
których  zastanawiano  siê nad  struktur¹  pañstwowej s³u¿by, pry-
watyzacj¹  zawodu, przejmowaniem  zak³adów, aktami  prawny-
mi itp., a  wiêc wieloma  zagadnieniami  dotycz¹cymi  naszego
zawodu. Nie by³y  to  proste  sprawy, tym  bardziej, ¿e  by³y  ró¿ne
koncepcje, a trzeba  by³o  wypracowywaæ  wspólne stanowisko.

A  jak  wygl¹da³a  sprawa  cz³onków  zrzeszenia? Otó¿  w I
Zje�dzie (po  reaktywacji)  w 1958 r.  uczestniczy³o 118 delega-
tów,  a  cz³onków  by³o  niewiele  ponad 2000. W 1976 r. w XIV
Zje�dzie  uczestniczy³o 232  delegatów, a zrzeszenie  liczy³o  po-
nad  7500 cz³onków, a  w  r. 1990  cz³onkami  zrzeszenia  by³o
blisko  10000 kole¿anek i kolegów.

Cz³onkami  byli zarówno  kol.kol. �z  terenu�, jak i pracowni-
cy  administracji weterynaryjnej i uczelni. We w³adzach  zrzesze-
nia  zasiada³o  wielu  znakomitych  naszych  profesorów, m.in.
H. Szwejkowski, T. Sobiech, A. Senze, M. ¯akiewicz, W³. Lutyñ-
ski, St. Tarczyñski, St. C¹ka³a, E. Pinkowski, T. Kobusiewicz, J.

WSPOMNIENIA SPRZED LAT
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Mazurczak, J. Tropi³³o, A. Kopczewski, B. Rutkowiak, T. Janow-
ski. Znane  nazwiska, a jako� zrzeszenia  nie  wstydzili  siê. We
w³adzach  byli  te¿  pó�niejsi dyrektorzy  Dep. Wet. (J. Mazurek,
H. Macio³ek, Zb. Jarzêbski), Woj. Lekarze  Wet., jak np. prezesi
zrzeszenia K. Goliszewski, A. Janiak, J. Koz³owski, St. �liwa.
Cz³onkami  Prezydium  Zarz¹du  G³ównego  z  naszego  terenu
byli  M. Tomaszewski, E. Bender, A. Szlichta, aktywnymi dzia³a-
czami  byli J. Gomó³a, A. Spyra, B. Wita³a, D. Wierzbinka  - rów-
nie¿  znani  nam  dzia³acze  �l¹skiej  i Krajowej  Izby. Kto�  mo¿e
powiedzieæ, ¿e  uczepili  siê  sto³ków  dla  profitów. Ano  proszê
spróbowaæ. Ja  na pewno  na  tym  nie  zarobi³em, a niejednokrot-
nie  do³o¿y³em, ale ja i  wymienieni  mamy  moraln¹   satysfakcjê,
¿e  próbowali�my  co� zrobiæ  dla  naszej  korporacji.

Tyle  informacji  na  temat  by³ego  ZliTW. Zainteresowanych
odsy³am  do  starych  roczników �¯ycia   Weterynaryjnego� np. nr
9/1980, 11-12 z 1990 r. czy  1-2 z 1991 r. (kiedy� �¯ycie� pisa³o
wiêcej  o  naszych  sprawach, a  mniej o posiedzeniach  Zarz¹du
G³ównego (a  obecnie  wiemy  nawet  kto  kichn¹³  na  posiedzeniu
KR).

Przez  szacunek  dla  naszego  zawodu i  naszych  P.T. Kole¿a-
nek  i  Kolegów  nie  zapominajmy  o  naszych  organizacjach,
które  kiedy�  dzia³a³y  w  naszym  zawodzie  w  ró¿nych czasach
i  ró¿nych  warunkach.

Marzec  2006
Andrzej  Szlichta

Czêstochowa

Czêsto spotykamy siê z okre�leniem �sztuka medyczna� na wykonywanie zawodu medycznego, w tym tak¿e na wykonywanie zawo-
du lekarza weterynarii. W moim przekonaniu, pojêcie to bierze siê ze skromno�ci ludzi wykonuj¹cych zawody medyczne, zdaj¹cych
sobie sprawê jak wiele jeszcze nieznanych sfer stoi przed medycyn¹. St¹d te¿ sztuka, a nie tylko rzemios³o, czyli kierowanie siê akade-
mick¹ klasyczn¹ wiedz¹, ale tak¿e niemierzalnym wyczuciem, znajomo�ci¹ �rodowiska i miejsca w tym �rodowisku naszego pacjenta.
Ju¿ tysi¹ce lat temu ludzie nieznaj¹cy dzi� uwa¿anych za podstawowe dziedziny medycyny, takie jak np. anatomia, fizjologia, patologia
czy farmacja, próbowali (i to z dobrym skutkiem) nie�æ pomoc cierpi¹cym ludziom i zwierzêtom. Jedn¹ z takich na nowo odkrywanych
metod jest akupunktura. Metoda ta, wywodz¹ca siê ze staro¿ytnych Chin, cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem wspó³czesnej
medycyny. W �wiecie coraz bardziej schemizowanym, uzale¿nionym od maszyn, powrót do metod klasycznych jest w modzie i to z du¿ym
powodzeniem medycznym. Kilka tygodni temu mój kolega z lat studenckich poprosi³ mnie o spotkanie z innym naszym koleg¹, który od
kilkunastu lat praktykuj¹c poza granicami Polski wyspecjalizowa³ siê w³a�nie w akupunkturze i posiada dyplom eksperta akupunktury.
Tak zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania profesjonalnego, wieloetapowego kursu akupunktury weterynaryjnej, za zgod¹ i przy pomocy
IVAS � u, czyli Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Akupunktury Weterynaryjnej.

Po raz pierwszy dwa lata temu podobne przedsiêwziêcie odby³o siê z inicjatywy w³a�nie doktora Kocyli i profesora dr. hab. Jana
Twardonia z Wydzia³u Medycyny Wet. AR Wroc³aw. Ma³o kto zdaje sobie sprawê (ale ju¿ coraz wiêcej osób wie), ¿e w Polsce tak¿e
dzia³a Polskie Towarzystwo Akupunktury Weterynaryjnej, za³o¿one przez uczestników tego pierwszego kursu. Dzi�, jako wstêp do na-
szych poczynañ przedstawiam pañstwu artyku³ kolegi Henryka Kocyli, posiadaj¹cego miêdzynarodowe kwalifikacje w akupunkturze,
które chcieliby�my rozpropagowaæ przynajmniej w po³udniowej Polsce w�ród lekarzy weterynarii. Oczywi�cie nic nie stoi na przeszko-
dzie, by uczestnikami kursu byli lekarze weterynarii i studenci wydzia³ów weterynaryjnych z ca³ej Polski. To zale¿y od zainteresowania
i rozpropagowania naszej inicjatywy. Jak poinformowa³ mnie ostatnio dr Kocyla, uczestnicy, którzy ukoñcz¹ kurs, otrzymaj¹ certyfikat
IVAS. Wszystkich ju¿ zainteresowanych tym tematem proszê o kontakt z nasz¹ redakcj¹ lub ze mn¹ bezpo�rednio. O naszych zamierze-
niach bêdziemy informowaæ tak¿e na naszej stronie internetowej i w codziennych kontaktach z kole¿ankami i kolegami.

Andrzej Alweil

NIEKONWENCJONALNIE

Akupunktura jest jedn¹ z metod leczenia tradycyjnej medycy-
ny chiñskiej (TCM). Jest ona jedn¹ z najstarszych i najbardziej
rozpowszechnionych metod terapeutycznych na �wiecie. Samo
s³owo akupunktura wywodzi siê od acus (ig³a) oraz pungere (na-
k³uwaæ). Metodê tê nale¿y rozumieæ jako oddzia³ywanie przez po-
wierzchniê skóry na systemy regulacyjne cz³owieka i zwierzêcia.
Stosowanie akupunktury nie wyklucza i nie ogranicza praktyko-
wania medycyny konwencjonalnej (akademickiej). Wprost prze-
ciwnie, przez akupunkturê mo¿liwa jest kompensacja niektórych
niedomóg zachodnich metod terapeutycznych. Medycyna akade-
micka rozpozna³a zalety si³ leczniczych akupunktury. Akupunk-
turê przyjêto do spektrum terapeutycznego, ³¹cz¹c j¹ czêsto
z metodami znanymi w medycynie akademickiej.
�wiatowa organizacja zdrowia (WHO) zalicza akupunkturê do
zalecanych metod leczniczych.

Mimo prastarej tradycji, znana i stosowana jest akupunktura
w �wiecie zachodnim od stosunkowo niedawna. Na pocz¹tku by³y
to sensacyjne artyku³y prasowe. Pocz¹wszy od lat siedemdziesi¹-
tych rozwija siê akupunktura sukcesywnie jako metoda uzupe³-
niaj¹ca metody medycyny akademickiej. Akupunktura ceniona

AKUPUNKTURA WETERYNARYJNA
jest szczególnie w terapii bólu, ale równie¿ w zaburzeniach czyn-
no�ciowych narz¹dów wewnêtrznych, zaburzeniach psychosoma-
tycznych oraz do harmonizowania systemu immunologicznego.

W celu standaryzacji postêpowania terapeutycznego prowa-
dzone s¹, zarówno w krajach zachodnich, jak i w Chinach inten-
sywne badania naukowe d¹¿¹ce do zweryfikowania empirycznej
wiedzy i zrozumienia medycyny chiñskiej jako naukowego syste-
mu medycyny ca³o�ciowej. Jest to konieczne, gdy¿ medycyna
akademicka i medycyna chiñska ró¿ni¹ siê zasadniczo od siebie w
swoich za³o¿eniach teoretycznych.

Medycyna zachodnia opiera siê w diagnozie i terapii na mie-
rzalnych parametrach klinicznych (badanie biochemiczne, rent-
genowskie itd.). Medycyna chiñska natomiast opiera siê wy³¹cz-
nie na diagnozie czynno�ciowej, pos³uguj¹c siê warto�ciami
wzglêdnymi, niemierzalnymi. Stany czynno�ciowe odczytywane
s¹ w medycynie chiñskiej wy³¹cznie na podstawie odczuæ oraz
tzw. znaków diagnostycznych (Patrz: referat - �Wstêp do medy-
cyny chiñskiej� Szczyrk 2006). Trzeba równie¿ widzieæ, ¿e przed
kilkoma tysi¹cami lat nie znano ani anatomii ani fizjologii. Ozna-
cza to, ¿e ówczesnym lekarzom nie pozostawa³o nic innego, jak

AKUPUNKTURA U ZWIERZ¥T
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wbudowanie zaobserwowanych korzystnych dzia³añ refleksyj-
nych w odpowiedni system filozoficzny.

Teoretycznych podstaw akupunktury nale¿y szukaæ w filozo-
fii staro¿ytnych Chin, szczególnie taoizmie i konfucjanizmie.
Teorie te traktuj¹ zmiany zachodz¹ce w przyrodzie, jak np. pory
roku, pory dnia itd. jako podstawowe i niezmienne prawa natury.
Zak³adaj¹ one istnienie w przyrodzie dwóch uzupe³niaj¹cymi siê
biegunowych si³: Yin i Yang. W polu tych si³ powstaje uniwersal-
na energia Qi. W pojêciu medycznym Qi jest okre�lane zwykle
jako tzw. energia ¿yciowa. Qi kr¹¿y wewn¹trz organizmu oraz
w kana³ach energetycznych zwanych meridianami i wychodzi na
powierzchniê skóry w wielu tzw. punktach akupunkturowych. Qi
odpowiedzialne jest za czynno�ci narz¹dów, jest p³ynne, stale w
ruchu i podlega ci¹g³ym przemianom. W jêzyku klinicznym mo-
¿emy uto¿samiæ Qi z wegetatywn¹ wspólnot¹ czynno�ciow¹ tka-
nek i narz¹dów. Zdrowie, w rozumieniu medycyny chiñskiej, po-
lega na wspó³dzia³aniu biegunowych si³ Yin i Yang oraz Qi
w organizmie. Wszelkie zaburzenia w kr¹¿eniu Qi okre�lane s¹
jako choroba.
Chiñczycy zaobserwowali, ¿e wszystkie zjawiska w przyrodzie
s¹ ze sob¹ powi¹zane, wywieraj¹ na siebie wp³yw i podlegaj¹ ci¹-
g³ym przemianom. Przemianom tym podlega równie¿ energia Qi.
Przemiany te opisane s¹ przez teoriê piêciu faz przemian. Teoria
ta porz¹dkuje wszystkie zjawiska cykliczne w piêciu fazach, u¿y-
waj¹c do ich opisu piêciu przeno�ni: drewno, ogieñ, ziemia, me-
tal, woda. Fazy przemian stanowi¹ równie¿ w medycynie nad-
rzêdn¹ zasadê regulacji. W odniesieniu do organizmu odpowiada-
j¹ one cyklicznie wystêpuj¹cym procesom adaptacyjnym w orga-
nizmie, potrzebnym do utrzymania ¿ycia. We wspó³czesnym ro-
zumieniu wskazuj¹ fazy przemian na tendencje czynno�ciowe
g³ównie ze strony wegetatywnego uk³adu nerwowego. Wspo-
mniane fazy s¹ w ci¹g³ej zale¿no�ci od siebie, znajduj¹c siê stale
pod wp³ywem biegunowych si³ Yin i Yang.
Jak wspomniano, wszystkie objawy chorobowe okre�lane s¹
w medycynie chiñskiej wy³¹cznie drog¹ odczuæ i znaków diagno-
stycznych. Kategorie tych odczuæ systematyzowane s¹ w tzw.
o�miu kryteriach diagnostycznych, opartych na o�miu podstawo-
wych wyobra¿eniach: wewn¹trz-zewn¹trz, nadmiar-niedobór, go-
r¹co-zimno, yin�yang. Z kombinacji tych odczuæ i znaków lekarz
potrafi odtworzyæ tzw. wzorzec zak³óceniowy i okre�liæ metodê
terapii.

Wymienione ju¿ punkty akupunkturowe le¿¹ z regu³y na li-
niach przewodnich, tzw. kana³ach energetycznych lub meridia-
nach, w których kr¹¿y energia ¿yciowa Qi. Meridiany nie posia-
daj¹ wyra�nych odpowiedników anatomicznych. Symbolizuj¹  je-
dynie powi¹zania czynno�ciowe miêdzy obszarami cia³a. Punkty
akupunkturowe natomiast s¹ realne. S¹ to wra¿liwe obszary skó-
ry, zbudowane ze specyficznej substancji morfologicznej i stano-
wi¹ rodzaj organu zmys³owego, rejestruj¹cego na skórze zjawi-
ska fizykalne. Mo¿na je porównaæ do miniaturowych stref Haeda.
Jak wiadomo strefy te s¹ biologicznie aktywne i maj¹ po³¹czenie
czynno�ciowe z narz¹dami wewnêtrznymi.
Ka¿dy punkt akupunkturowy posiada dok³adnie zdefiniowane
dzia³anie lecznicze. Przez dra¿nienie �ci�le  okre�lonych punktów
mo¿na regulowaæ przep³yw Qi i leczyæ schorzenia. Oznacza to, ¿e
akupunktur¹ mo¿emy wp³ywaæ na neurowegetatywn¹ i neuro-
hormonaln¹ aktywno�æ tkanek i narz¹dów, umo¿liwiaj¹c si³om
samolecz¹cym ich dzia³anie. Szczególnie dobre dzia³anie obser-
wuje siê w chronicznych procesach patologicznych i labilnych
systemach regulacyjnych.
Istnieje wiele mo¿liwo�ci oddzia³ywania na punkty akupunkturo-

we. Je�li nak³uwamy te punkty ig³ami, to nazywamy ten rodzaj
stymulacji akupunktur¹. Poza tym mo¿na te punkty ogrzewaæ
(moxa), dzia³aæ na nie pr¹dem elektrycznym, ultrad�wiêkami, la-
serem lub zwyczajnie masowaæ (akupresura). Oprócz klasycznej
akupunktury stosowane s¹ równie¿ w medycynie: akupunktura
ucha (aurikuloakupunktura) oraz akupunktura czaszki.
Akupunktur¹ mo¿na leczyæ wiele schorzeñ, przy których nie
stwierdza siê trwa³ych uszkodzeñ organicznych. Akupunktura
pomaga przy bólach stawów, grzbietu, bólach neuralgicznych, gi-
nekologii i urologii, schorzeniach alergicznych, w gastroenterolo-
gii i jeszcze wielu innych. Przy prawid³owo przeprowadzonym
zabiegu akupunktury nie stwierdza siê te¿ ¿adnych dzia³añ ubocz-
nych.
Równie¿ w medycynie weterynaryjnej akupunktura znalaz³a za-
stosowanie. Stosowana jest zarówno jako metoda monoterapeu-
tyczna, jak równie¿ jako metoda uzupe³niaj¹ca w wielu przypad-
kach zaburzeñ czynno�ciowych. Akupunktura weterynaryjna roz-
winê³a siê na za³o¿eniach akupunktury ludzkiej. W przebiegu
udomowiania zwierz¹t cz³owiek stara³ siê przenosiæ swoj¹ wie-
dzê lecznicz¹ równie¿ na zwierzêta. Stwierdzi³ przy tym, ¿e zasa-
dy akupunktury ludzkiej dzia³aj¹ tak¿e w �wiecie zwierz¹t.
Praktykowana na Zachodzie akupunktura opiera siê na przenie-
sieniu systemu ludzkiego na zwierzêcy. Niektóre punkty trady-
cjonalne, odpowiadaj¹ce do�wiadczeniom starej medycyny wete-
rynaryjnej, maj¹ zastosowanie do dzisiaj. Chiñczycy zajmowali
siê przede wszystkim zwierzêtami u¿ytkowymi. Akupunktura
ma³ych zwierz¹t (zwierz¹t towarzysz¹cych) rozwinê³a siê dopie-
ro na Zachodzie i jest stosunkowo now¹ dziedzin¹. Jedynie aku-
punktura koni rozwija³a siê w Chinach przez tysi¹clecia. Mimo
tego konieczne by³o wprowadzanie nowych koncepcji terapeu-
tycznych, aby sprostaæ wymogom sportu je�dzieckiego. Zwierzê-
ta s¹ wdziêcznymi pacjentami. Z w³asnego do�wiadczenia wiem,
¿e dobrze znosz¹ nak³uwanie. Czêsto ju¿ po stosunkowo krótkim
czasie obserwuje siê u nich wyra�ne dzia³anie terapeutyczne.
Warunkiem fachowego u¿ycia akupunktury jest solidne wykszta³-
cenie w tym kierunku, gdy¿ oczekiwane korzy�ci w codziennej
praktyce sprawdz¹ siê dopiero wtedy, gdy dodatkowa wiedza
sprawdzi siê tak¿e w sukcesach terapeutycznych. Bazowaæ powin-
na na wystarczaj¹cym do�wiadczeniu praktycznym z zakresu me-
dycyny akademickiej tak, aby mo¿na by³o oceniæ mo¿liwo�ci
i granice terapii ig³owej. Na podstawie mojej trzydziestoletniej
praktyki weterynaryjnej mogê z pewno�ci¹ stwierdziæ, ¿e stoso-
wanie metod niekonwencjonalnych na bazie medycyny akade-
mickiej poprawia nie tylko efekty terapeutyczne, ale przynosi
równie¿ du¿o osobistej satysfakcji w zawodzie.
Podstawow¹ wiedzê z dziedziny akupunktury mo¿na zdobyæ na
specjalnych kursach. Kursy te dadz¹ nam przegl¹d podstaw trady-
cyjnej medycyny chiñskiej oraz lokalizacjê punktów, g³ównie
u psa, kota i konia (w razie zapotrzebowania równie¿ u byd³a). Na
zajêciach praktycznych demonstrowane s¹ punkty akupunkturo-
we oraz podane okre�lone koncepcje terapeutyczne.
Miêdzynarodowa organizacja akupunktury weterynaryjnej IVAS
preferuje 120-godzinny kurs akupunktury. Kursy podstawowe
prawie wszystkich organizacji narodowych opieraj¹ siê na za³o-
¿eniach programowych tej¿e organizacji. Kursy te gwarantuj¹
uzyskanie podstawowych wiadomo�ci. Zdobyt¹ na kursach wie-
dzê mo¿na dodatkowo uzupe³niaæ drog¹ seminariów specjali-
stycznych.

Heinrich Kocyla
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Jak co roku na wiosnê nastêpuj¹ �weterynaryjne ¿niwa�, czyli
masowe szczepienia psów przeciw w�ciekli�nie. Niektórzy uwa-
¿aj¹ tê akcjê za jedyny wiêkszy przyp³yw gotówki na przestrzeni
ca³ego roku. To smutne. W rolnictwie na ogó³ ¿niwa kojarz¹ siê
z ostatnim etapem pracy, która decyduje o ca³orocznym bycie go-
spodarstwa. Poza czynnikiem finansowym �weterynaryjne ¿ni-
wa� nie maj¹ nic wspólnego z zas³u¿onym zbiorem za ciê¿k¹ pra-
cê. Od zesz³ego roku szczepienia psów przeciw w�ciekli�nie zo-
sta³y wy³¹czone spod decyzyjno�ci o ich organizowaniu, przez
powiatowych lekarzy weterynarii. Niektórym powiatowym leka-
rzom w ten sposób wytr¹cono z rêki marchewkê, któr¹ manewro-
wali przy wyznaczaniu do ma³o atrakcyjnych zadañ np. monito-
ringowych, ale i ta sfera uleg³a finansowym przeobra¿eniom na
korzy�æ wykonuj¹cych te czynno�ci.

Od tego momentu, jak nigdy dotychczas, z wielu lekarzy
(i techników wet. te¿) wylaz³a ze zdwojon¹ si³¹ pazerno�æ, bez-
czelno�æ, brak przestrzegania podstawowych zasad etyki, bez-
kompromisowe chamstwo. Wszystkie te okre�lenia zastosowane
wobec lekarza weterynarii powinny byæ uwa¿ane za obelgê i po-
mówienie. Tymczasem z przera¿eniem stwierdzam, ¿e niestety
w wielu przypadkach okre�lenia tak dosadne i nieprzystaj¹ce do
lekarza weterynarii, s¹ uzasadnione. Oto kilka przyk³adów, które
trafi³y w formie b¹d� to informacji, b¹d� oficjalnej skargi do izby
lekarsko�weterynaryjnej:
1. Akcjê szczepienia na osiedlu przeprowadza lekarz nieposia-
daj¹cy zarejestrowanego zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.
2. Akcjê w dzielnicy miasta przeprowadza lekarz zatrudniony
w zak³adzie leczniczym w innej miejscowo�ci.
3. Po ukazaniu siê plakatów informuj¹cych o planowanym
szczepieniu w miejscowo�ci X, dzieñ wcze�niej, chodz¹c od do-
mostwa do domostwa, narzuca swoje us³ugi szczepienia inny le-
karz.
4. Na osiedlu, gdzie istnieje od lat zak³ad leczniczy, rozwieszane
s¹ plakaty z informacj¹ o tañszych szczepieniach w zak³adzie
w innej dzielnicy (miejscowo�ci).

To tylko niektóre formy niezdrowej konkurencji. W zwi¹zku
z wykonywaniem tych czynno�ci przez lekarzy nieposiadaj¹cych
swojego zak³adu i niezatrudnionych przez innego lekarza, zasta-
nawiaj¹cym jest fakt posiadania przez nich szczepionek. Wyt³u-
maczenie mo¿e byæ co najmniej dwojakie. Albo hurtownie, nie-

£AÑCUCH LUDZI Z£EJ WOLI

zgodnie z prawem farmaceutycznym, zaopatruj¹ osoby nieupo-
wa¿nione, albo inni lekarze (pecunia non olet) odsprzedaj¹ im
swoje leki. W skrajnym przypadku (a jest mi znany taki fakt) oso-
ba szczepi¹ca u¿ywa do �szczepienia� substancji, która nie jest
szczepionk¹! Zawsze jednak w procederze tym uczestnicz¹ lu-
dzie z³ej woli, by nie nazwaæ ich po prostu lud�mi nieuczciwymi.
Pogoñ za zarobkiem bez wzglêdu na etykê zawodow¹, bez wzglê-
du na ludzk¹ przyzwoito�æ, to niestety fakty, z którymi przycho-
dzi nam siê spotykaæ. Piszê o ³añcuchu ludzi z³ej woli, gdy¿ wy-
starczy jeden uczciwy w tym procederze, by ³añcuch ów prze-
rwaæ. Ale nie zawsze siê on znajduje. �wiadomo�æ posiadaczy
zwierz¹t nie jest na tyle wystarczaj¹ca, by swojego zwierzaka nie
powierzaæ nieznanej sobie osobie, nawet, je¿eli mianuje siê on
lekarzem weterynarii. Có¿, wieloletnie manewrowanie szczepie-
niami spowodowa³o te¿ tak¹ szkodê, w której �rodowisko nie za-
wsze zna �swojego� lekarza.

W moim przekonaniu naprawa tej niezdrowej sytuacji powin-
na odbyæ siê z jednej strony poprzez zmianê zapisów niektórych
przepisów oraz poprzez kszta³towanie w�ród lekarzy weterynarii
postaw zgodnych z zasadami etyki zawodowej. Có¿ by siê sta³o,
gdyby szczepienia psów przeciw w�ciekli�nie na terenie miast
by³y po prostu zakazane? Przy tak du¿ej, jak obecnie liczbie za-
k³adów leczniczych, nie stanowi problemu dotarcie do najbli¿sze-
go lekarza wet. lub wybranego przez w³a�ciciela psa. Ka¿de orga-
nizowanie szczepienia poza zak³adem bêdzie narusza³o czyj� �te-
ren�. W miejscowo�ciach, w których nie ma zak³adów leczni-
czych, szczepienia powinien przeprowadzaæ lekarz (zak³ad), któ-
ry mo¿e siê okazaæ dokumentami (np. ksi¹¿ka kliniczna) udawad-
niaj¹cymi jego dzia³alno�æ weterynaryjn¹ na terenie danej miej-
scowo�ci. W przypadkach spornych ostateczny g³os nale¿a³by do
rady okrêgowej izby (kilkana�cie osób). Sankcje za niestosowa-
nie siê do norm (zmiana przepisów) powinny byæ zarówno natury
moralnej, jak i finansowej. Przypuszczam, ¿e w dobie wolnego
rynku tak przedstawione moje zdanie bêdzie budzi³o wiele sprze-
ciwów i kontrowersji, ale je¿eli mia³oby to sprowokowaæ dysku-
sjê i dobre wyj�cie z tej ¿enuj¹cej sytuacji, by³bym zadowolony.
Dlatego zachêcam, by stworzyæ ³añcuch ludzi dobrej woli, którzy
zechc¹ podj¹æ ten trudny temat.

Maj 2006
Andrzej Alweil

KONFLIKTOWE SZCZEPIENIA

Pogoñ za zarobkiem bez wzglêdu na etykê zawodow¹,
bez wzglêdu na ludzk¹ przyzwoito�æ, to niestety fakty

Sz. Pan
Dr Julian Kruszyñski

W nawi¹zaniu do zg³oszonego przeze mnie problemu opodat-
kowania lekarzy weterynarii wykonuj¹cych us³ugi weterynaryjne
na terenie gmin, wnoszê o przygotowanie zmiany art. 5 ust. 1
pkt d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. �o podatkach i op³atach
lokalnych�, tekst pierwotny Dz. U. z 1991 nr 9, poz. 31, tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84. Ustawa ta by³a nowelizo-
wana 26 razy.

Obecny zapis art. 5 ust. 1 brzmi:
Art. 5. 1. Rada gminy, w drodze uchwa³y, okre�la wysoko�æ sta-
wek podatku od nieruchomo�ci, z tym ¿e stawki nie mog¹ prze-
kroczyæ rocznie:

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków � 0,68 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych � 3,61 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statu-
towej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿yt-
ku publicznego � 0,33 z³ od 1 m2 powierzchni.
2) Od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych � 0,56 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

Zagadnienie podatku od nieruchomo�ci w przypadku gabinetów weterynaryjnych jest nadal przedmiotem
zainteresowania samorz¹du lekarzy weterynarii.

Poni¿ej publikujemy wyst¹pienie wiceprezesa Krajowej Izby, dr. Miros³awa Tomaszewskiego
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W dniu 13 maja br. odby³a siê uroczysto�æ absolutoryjna
w Auli Leopoldyna Uniwersytetu Wroc³awskiego. Dyplomy uzy-
ska³o prawie 140 absolwentów Wydzia³u Medycyny Weteryna-
ryjnej Akademii Rolniczej we Wroc³awiu rocznika 2000 � 2006.
W�ród absolwentów by³o zaledwie 23 mê¿czyzn. Tak wiêc za-
wód lekarza weterynarii z roku na rok zmienia swoje oblicze.
Oprawa uroczysto�ci absolutoryjnej, jak zwykle, nawi¹zywa³a do
najlepszych tradycji naszego akademickiego zawodu.

Otwarcia uroczysto�ci dokona³a prof. dr hab. Bo¿ena Obmiñ-
ska-Mrukowicz � dziekan wydzia³u. W swoim wyst¹pieniu miê-
dzy innymi nawi¹za³a do konieczno�ci poszukiwania pracy przez
absolwentów w Polsce, a nie poza jej granicami. To przecie¿ bar-
dzo kosztowne i d³ugie studia. Pani dziekan, zachêcaj¹c do szuka-
nia pracy, przytoczy³a s³owa Ludwika Hirszfelda, który stwier-
dzi³: �W Polsce wszyscy mamy swoj¹ przesz³o�æ i przysz³o�æ,
a na obczy�nie wy³¹cznie tera�niejszo�æ�. W dalszej czê�ci uro-
czysto�ci dokonano promocji 10 doktorów nauk weterynaryjnych,
wrêczono medale i odznaczenia uczelniane (miêdzy innymi dla
dr. Jerzego Wustingera) oraz przyjêto przyrzeczenie lekarskie ab-
solwentów. Indywidualnie wrêczono absolwentom dyplomy le-
karza weterynarii. Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Jan
Twardoñ wrêczy³ najlepszym absolwentom nagrody rektorskie
i liczne inne, ufundowane przez ró¿ne firmy i instytucje. W imie-

ABSOLUTORIUM
WYDZIA£ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
AKADEMII ROLNICZEJ WE WROC£AWIU

niu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jej prezes wrêczy³ na-
grodê pieniê¿n¹ w wysoko�ci 1 tys. z³ najlepszemu absolwentowi
pochodz¹cemu z terenu województwa �l¹skiego. W ten sposób
uhonorowano Katarzynê Szulañczyk. Tak¿e inne okrêgowe izby
lekarsko-weterynaryjne ufundowa³y nagrody. By³y to Izby: Dol-
no�l¹ska, Wielkopolska i £ódzka.
Absolwenci tradycyjnie samodzielnie wybrali pracownika nauko-
wo-dydaktycznego do wyg³oszenia wyk³adu okoliczno�ciowego.
W tym roku o jego wyg³oszenie poproszono dr. Roberta Karcz-
marczyka. Temat wyk³adu brzmia³: �Drogi rozwoju zaka¿enia
u zwierz¹t z elementami zoonoz�. W ostatniej czê�ci uroczysto�ci
g³os zabra³a przedstawicielka absolwentów, a nastêpnie przedsta-
wicielka studentów V roku, ¿egnaj¹ca swoje starsze kole¿anki
i kolegów. A jako ¿e zawód nam siê wyra�nie feminizuje, to w
tych ostatnich wyst¹pieniach by³o du¿o dziewczêcych wzruszeñ,
³agodnych i ciep³ych s³ów i spora dawka poezji. Przy brzmieniu
Gaudeamus aulê opu�ci³ sztandar Wydzia³u Medycyny Wetery-
naryjnej AR we Wroc³awiu, Dziekan, Rada wydzia³u, absolwen-
ci, studenci i licznie zgromadzeni go�cie.
Za rok kolejne birety poszybuj¹ pod sklepienie auli, czêsto
w ostatnim odruchu beztroskich lat szkolnych i studenckich, a
szeregi lekarzy weterynarii zasili kolejna grupa m³odych ludzi.

MK

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej � 18,43 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym � 8,58 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakre-
sie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych � 3,71 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej.
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statu-
towej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿yt-
ku publicznego � 6,17 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli � 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
2. Przy okre�laniu wysoko�ci stawek, o których mowa w ust. 1
pkt 1, rada gminy mo¿e ró¿nicowaæ ich wysoko�æ dla poszczegól-
nych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzglêdniaj¹c
w szczególno�ci lokalizacjê, rodzaj prowadzonej dzia³alno�ci, ro-
dzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.
3. Przy okre�laniu wysoko�ci stawek, o których mowa w ust. 1
pkt 2, rada gminy mo¿e ró¿nicowaæ ich wysoko�æ dla poszczegól-

nych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzglêdniaj¹c
w szczególno�ci lokalizacjê, sposób wykorzystywania, rodzaj za-
budowy, stan techniczny oraz wiek budynków.
4. Przy okre�laniu wysoko�ci stawek, o których mowa w ust. 1
pkt 2 lit. b)-e) oraz w ust. 1 pkt 3, rada gminy mo¿e ró¿nicowaæ
wysoko�æ stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów,
opodatkowania, uwzglêdniaj¹c w szczególno�ci rodzaj prowadzo-
nej dzia³alno�ci.
Na zapis Art. 5 pkt 1 d) w tym brzmieniu zajêtych na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ.
Polska Klasyfikacja Dzia³alno�ci w poz. 85.20 okre�la dzia³alno�æ
medyczn¹, chirurgiczn¹ i stomatologiczn¹, prowadzon¹ przez in-
stytucje weterynaryjne i lekarzy weterynarii w miejscach innych
ni¿ kliniki weterynaryjne, np. w formie wizyt w gospodarstwach
rolnych, oborach lub prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii
(taki dos³ownie zapis jest w interpretacji w za³¹czniku do rozpo-
rz¹dzenia Prezesa GUS opublikowanym w Dz. U. nr 33, poz. 289
z dnia 2 marca 2004 r. Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno�ci), zapis
okre�laj¹cy dzia³alno�æ weterynaryjn¹ jest na stronie 215 tego za-
³¹cznika.

£¹czê pozdrowienia
Wiceprezes  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dr in¿. Miros³aw Tomaszewski

NASZE SPRAWY

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Ma³ych Zwierz¹t
we wspó³pracy z Wydzia³em Medycyny Weterynaryjnej AR  w   Lublinie

zaprasza na
SEMINARIUM

Dysplazja stawów biodrowych i ³okciowych psów
(Wspó³czesne pogl¹dy na temat etiologii, diagnostyki i terapii)

Termin: 12 listopada 2006, Lublin
G³ówny prelegent: Prof. H.A.W. Hazewinkel

z Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Utrechcie
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Tak jak w latach ubieg³ych, w roku 2006 cz³onkowie Klubu
Seniora Lekarzy Weterynarii Regionu Czêstochowskiego spoty-
kaj¹ siê ka¿dego miesi¹ca. W br. nale¿y wymieniæ szczególnie
dwa spotkania ze wzglêdu na ich nieco odmienny charakter. By³y
to spotkanie op³atkowo�noworoczne i wielkanocne.

Pierwsze by³o bardzo uroczyste, nastrojowe, zwi¹zane z tra-
dycyjnym ³amaniem siê op³atkiem i sk³adaniem ¿yczeñ, tak jak to
jest w naszej narodowej, polskiej tradycji. Ma to swój urok i budzi
wiele refleksji dotycz¹cych minionego roku, wydarzeñ, które
mia³y miejsce w czasie, który min¹³ i planów na nowy rok. Czego
mog¹ ¿yczyæ sobie emeryci, wszyscy wiedz¹ � przede wszystkim
zdrowia, choæ przyda³oby siê jeszcze kilku innych �drobiazgów�
potrzebnych, aby godnie ¿yæ. Wspominali�my kolegów, którzy
opu�cili na zawsze nasze szeregi i co spowodowa³o zmiany �na

SPOTKANIA SENIORÓW
funkcjach� (we wrze�niu 2005 r. prezesem klubu zosta³ Andrzej
Szlichta, a sekretarzem Stefan Motyl).

Postanowili�my w dalszym ci¹gu spotykaæ siê, podobnie jak
w minionych ju¿ sze�ciu latach. Tradycyjne �wi¹teczne potrawy
(oczywi�cie by³a ich ograniczona liczba) umili³y nam (naszym
podniebieniom) czas, a lampka szampana wypita na Nowy 2006
Rok wyra�nie poprawi³a nastrój. Drugie, te¿ �wi¹teczne spotka-
nie, to �wielkanocne jajeczko�. Tradycji i tym razem sta³o siê za-
do�æ. By³y ¿yczenia, by³y jajka, by³a �wi¹teczna babka i inne sma-
ko³yki przyniesione przez uczestników spotkania. W mi³ej atmos-
ferze czas szybko mija³.

Nastêpne-majowe spotkanie poprzedzi kilkudniowy wspólny
wyjazd do o�rodka Izby w Wi�le. Oby pogoda dopisa³a.

Czêstochowa, kwiecieñ 2006-05-05
Andrzej Szlichta

SPOTKANIA, SZKOLENIA

ZIMOWE ZALEG£O�CI REDAKCJI,
CZYLI KOLEJNE ZAWODY O PUCHAR DR. SEIDLA

Co prawda mamy ju¿ czerwiec, ale w marcowym numerze nie
zd¹¿y³em donie�æ o kolejnym zimowym spotkaniu z dr. Seidlem.
Tym razem Laboratorium DermaPharm ze �l¹sk¹ Izb¹ zorganizo-
wali w Brennej zawody narciarskie dla lekarzy weterynarii i ich
rodzin. Ju¿ tradycyjnie dopisali uczestnicy, a i pogoda pozwoli³a
nie zamarzn¹æ, chocia¿ tegoroczna zima by³a bardzo sroga.

Zawody - jak zwykle - dostarczy³y wiele emocji i ciekawego
widowiska. Zwyciêzców poszczególnych kategoriach ogl¹dacie
pañstwo na zdjêciach poni¿ej. Bardzo du¿¹ atrakcj¹ by³a mo¿li-
wo�æ spo¿ycia gor¹cych posi³ków na wolnym powietrzu lub
w pomieszczeniach baru. Grochówka i ¿urek, kie³baski i miêso
z rusztu, grzane piwo i gor¹ca herbata, to argumenty nie do odpar-
cia po sportowych zmaganiach na �wie¿ym, mro�nym powietrzu.

Do zobaczenia za rok!

Tekst i zdjêcia: A.A
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SZKOLENIOWE SPOTKANIA
Przez kolejne dwie niedziele z inicjatywy Komisji Leka-

rzy Wolnej Praktyki, a g³ównie jej cz³onkini Mirki Lewickiej,
zorganizowali�my szkolenia dla cz³onków naszego samorz¹-
du. Pierwsze spotkanie by³o drug¹ czê�ci¹ szkolenia, prowa-
dzonego przez pani¹ doktor J. £ukaszewsk¹ z Wroc³awia, na
temat: �Podstawowych badañ hematologicznych�. Tym ra-
zem o krwinkach bia³ych. Czê�æ opisowa by³a uzupe³niona
zajêciami praktycznymi, a �wie¿o pobrana od pacjentów krew
by³a badana tak¿e najnowszej generacji aparatur¹ diagno-
styczn¹ i optyczn¹. Nasi sponsorzy zapewnili drobn¹, s³odk¹
przek¹skê i napoje tak, ¿e kilka godzin ciekawych zajêæ niko-
go nie narazi³o na g³ód i os³abienie.
Uwa¿am, ¿e nawi¹zana wspó³praca z dr £ukaszewsk¹ powin-
na zaowocowaæ nastêpnymi spotkaniami szkoleniowymi,
gdy¿ s¹ one cenn¹ pomoc¹ dla lekarzy chc¹cych pog³êbiaæ
swoj¹ wiedzê diagnostyczn¹.

Drugie spotkanie szkoleniowe odby³o siê przy wspó³-
udziale le�ników i ludzi spoza naszego zawodowego �rodowi-
ska, którzy aktywnie uczestnicz¹ w ratowaniu zwierz¹t ³ow-
nych. Wyk³adowc¹ by³ profesor dr hab. Marek Houszka z Za-
k³adu Ekologii i Chorób Zwierz¹t £ownych Wydzia³u Medy-
cyny Weterynaryjnej AR Wroc³aw. Okazuje siê, ¿e choroby
zwierz¹t ³ownych to ma³o eksploatowana przez lekarzy wete-
rynarii sfera dzia³alno�ci. A szkoda, gdy¿, jak siê dowiedzieli-
�my, jest w tym zakresie du¿e pole do popisu dla naszego �ro-
dowiska i co tu ukrywaæ, jest te¿ mo¿liwo�æ prowadzenia w
tej dziedzinie dzia³alno�ci gospodarczej (zarobkowej), a to
przecie¿ niebagatelny argument w tak bardzo nasyconym ryn-
ku pracy. Rozpatruj¹c z ró¿nych stron aspekty chorób zwie-
rz¹t ³ownych, dowiedzieli�my siê ciekawych faktów i przy-
datnych spostrze¿eñ, które - mam nadziejê zaowocuj¹ wspó³-
prac¹ lekarzy praktyków z le�nikami, a tak¿e pozwol¹ zrozu-
mieæ ideê polowañ i my�listwa w szeregach lekarzy wetery-
narii. Moje wnioski z tego spotkania opublikujê w nastêpnym
wydaniu biuletynu.

A.A

       MARKETING:   PROJEKTY LOJALNO�CIOWE
Lojalno�æ klienta zaczyna siê ju¿ od drzwi naszej lecznicy

Zachêcony do pisania w Biuletynie, postanowi³em przedsta-
wiæ Wam  nowe oblicze istotnych zagadnieñ wspó³czesnego mar-
ketingu. Przed zbli¿aj¹cymi siê wakacjami zachêcam Pañstwa do
rozwa¿enia kilku ciekawych pomys³ów z �rodziny� projektów
lojalno�ciowych.
   Wiedza marketingowa by³a i pozosta³a mi bardzo bliska, dlate-
go odniosê siê na wstêpie do najwiêkszego swojego pomys³u mar-
ketingowego, którego g³ównym za³o¿eniem by³ projekt  lojalno-
�ciowy o nazwie Program �Partner�, a które to przedsiêwziêcie
nie mia³o mo¿liwo�ci zrealizowaæ siê w praktyce. Z Programem
�Partner� mogli�cie zapoznaæ sie na str. 5-9 ubieg³orocznego We-
terynaryjnego  Informatora Handlowego. Warto po niego siêgn¹æ
i przypomnieæ sobie  przedstawiony tam system  warto�ci.
   Projekt lojalno�ciowy  tworzymy wtedy, kiedy w dzia³alno�ci

naszej firmy zmienia sie punkt ciê¿ko�ci i musimy bardziej anga-
¿owaæ siê w utrzymanie swoich sta³ych klientów ni¿ w zdobywa-
nie nowych. Moment taki ma miejsce zawsze wtedy, gdy w sto-
sunku do za³o¿onej domeny rynkowej, odpowiadaj¹cej mo¿liwo-
�ciom obs³ugowym lecznicy, pojawia siê odpowiednio  du¿a gru-
pa klientów.   Opracowanie w³a�ciwej koncepcji staje sie kluczo-
we dla osi¹gniêcia wytyczonych celów. Najwa¿niejsza jest nasza
opinia o klientach, musimy sobie szczerze na to odpowiedzieæ,
jaki jest nasz stosunek do nich i ewentualnie z czego on wynika.
Jest jedna dobra odpowied� i brzmi ona nastêpuj¹co: �Klient jest
królem. Traktuj go z t¹ rang¹� - Tom Peters.
   Od tego momentu wype³niamy nasz projekt warto�ciami, uni-
kaj¹c pomys³ów zaczerpniêtych z projektów lojalno�ciowych in-
nych bran¿, a wiêc: obni¿ania cen, tzw. promocji, zbierania punk-
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tów itp. wynalazków, których koncepcja oparta jest wy³¹cznie na
konkurencji cenowej. Lecznica dla zwierz¹t nie jest podmiotem
handlowym, lecz dzia³alno�ci¹ us³ugow¹. Jest to dzia³alno�æ
o charakterze niszowym i w ¿aden sposób niedaj¹ca siê porównaæ
z hipermarketem lub stacj¹ benzynow¹. B¹d�my w swoich dzia-
³aniach bardziej dalekowzroczni i kieruj¹c siê zasad¹ ma³ych kro-
ków twórzmy warto�ci, które zostan¹ pozytywnie odebrane przez
naszych klientów.
   Lojalno�æ klienta  zaczyna siê ju¿ od drzwi naszej lecznicy. Roz-
poczêcie dzia³alno�ci weterynaryjnej wymaga od nas dostosowa-
nia obiektu do obs³ugi zwierz¹t - to temat na oddzielny artyku³.
Klient lojalny, to klient dobrze poinformowany, zadbajmy wiêc
o maksymalny dostêp do wiedzy ju¿ w poczekalni lub recepcji
lecznicy. Zadbajmy równie¿ o to, aby nasz klient po wizycie
otrzyma³ od nas precyzyjn¹ i nieskomplikowan¹  informacjê
o chorobie i dalszym postêpowaniu. Warto wykorzystaæ przygo-
towane do tego celu publikacje, np.: �Dlaczego mój pies kuleje� -
opracowan¹ przez Romana Aleksiewicza, Zbigniewa Adamiaka
i Macieja Nowaka.

Jednym z ciekawych pomys³ów jest  równie¿ koncepcja pole-
gaj¹ca na honorowaniu klientów pierwszego kontaktu ksi¹¿ecz-
kami o wychowaniu szczeni¹t i koci¹t. Na u¿ytek Programu �Part-
ner� powsta³a taka edycja,  napisana przez specjalistê zaburzeñ
behawioralnych, lek. wet. Agnieszkê Janeczek. Ksi¹¿eczki o ty-
tu³ach � Na psi urok� oraz �Na koci¹ ³apê� pomagaj¹ unikn¹æ po-
pe³niania podstawowych b³êdów w okresie socjalizacji szczeni¹t
i koci¹t.
   Teraz kiedy ju¿ wypracowali�my zgodny z oczekiwaniami na-
szego klienta  schemat obs³ugi, musimy zrobiæ rzecz najwa¿niej-
sz¹. Ale zanim o tym napiszê, kilka s³ów wstêpu. Alvin Toffler
okre�la nowe mo¿liwo�ci nazw¹ �trzeciej fali�. Jest ni¹ nadcho-
dz¹ca era informatyki, nazywana czêsto rewolucj¹ �cyfrow¹�.
Wykorzystujemy zatem zasady strategii cyfrowej i tworzymy
nowe rodzaje  powi¹zañ z klientami za pomoc¹ nowych technolo-
gii. Aby pos³u¿yæ siê technologi¹ informatyczn¹ musimy zaopa-
trzyæ siê w produkt softwarowy, który pozwoli nam wykorzystaæ
nasz¹ skumulowan¹ wiedzê. Obecnie na rynku jest kilka progra-
mów komputerowych do obs³ugi lecznic. Przy pomocy  tych pro-

gramów zarz¹dzamy lekami, materia³ami, swoimi finansami, gro-
madzimy równie¿ bazy danych o naszych klientach i pacjentach.
Je�li nasz program nie stwarza takich mo¿liwo�ci lub s¹ one nie-
wystarczaj¹ce, zamawiamy u informatyka  rozbudowê oprogra-
mowania o potrzebne nam funkcje. Program powinien byæ tak
skonstruowany, aby umo¿liwia³ nam szybk¹ analizê lub syntezê
danych zapisanych w bazach.
  W �trzeciej fali� wiedza jest powszechna i wszechobecna i po-
siadaæ j¹ powinien ka¿dy pracownik firmy. Zarz¹dzanie wiedz¹
w strukturach firmy powinno zapewniæ jej swobodny przep³yw
i tworzenie siê kapita³u pracowniczego. W celu umo¿liwienia
szybkiego i nieskrêpowanego rozwoju takich mo¿liwo�ci opraco-
wuje siê obecnie indywidualne profile softwarowe, a nie ograni-
cza siê swoich potrzeb do zamkniêtych oprogramowañ. Rozwój
w tej dziedzinie jest nie do przecenienia i im szybciej z niego za-
czniemy korzystaæ, tym lepsze bêd¹ efekty w przysz³o�ci.
  Tak przygotowana lecznica mo¿e kierowaæ ofertê do konkretne-
go odbiorcy, kreowaæ d³ugotrwa³e wiêzi z klientami przy szero-
kim zastosowaniu baz danych klientów. Koncentrowanie �rodków
na w³a�ciwych osobach i mediach rewiduje pojêcie przeciêtnego
klienta.
   Nie by³by to pe³ny obraz zarz¹dzania wiedz¹ w projektach lo-
jalno�ciowych, gdybym przy wykorzystaniu technologii   infor-
matycznej zapomnia³, ¿e zarz¹dzanie wiedz¹ to równie¿ znajo-
mo�æ i zrozumienie zachowañ cz³owieka. Niby nic nowego pod
s³oñcem, a jednak dla istot ludzkich, czêsto w swej naturze przy-
zwyczajonych do rutynowych zachowañ oraz ograniczanych
przez swoje nawyki, stanowi powa¿ne wyzwanie. Kluczem do
efektywnego przekazywania i wykorzystania wiedzy nie jest za-
tem system informatyczny, lecz jako�æ przep³ywu wiedzy miêdzy
grupami pracowników. Musi siê  narodziæ, w ca³ej naszej ludzkiej
z³o¿ono�ci, subtelna �wiadomo�æ, oparta na inteligencji i ¿yczli-
wo�ci, aby nam siê powiod³o i nie brak³o twórczej wyobra�ni.

   Pamiêtaj: nie ma z³ych klientów, s¹ tylko klienci niew³a�ciwie
obs³u¿eni.

Dzidek
maj 2006

Lato  2005  w  pe³ni. Grupa  czêstochowskich   przyjació³
szykuje  siê  do  wyjazdu (po  raz czwarty  z  �Wilejk¹�) na  Ukra-
inê. Tym  razem   tam,  gdzie �...szum  Prutu, Czeremoszu Hucu-
³om  przygrywa�, a  wiêc  na  tereny  by³ych  Kresów  II  RP
-Pokucie (tereny  nad górnym  Prutem  i  Czeremoszem)  i  Hu-
culszczyznê (obszar miêdzy  Bukowin¹  i  Zakarpaciem,  nad  Pru-
tem  i  w  dolinie  Bia³ego  i  Czarnego  Czeremoszu). Tego  rejonu
jeszcze  nie  znamy  i  choæ  jest  tu  ma³o  zabytków  historycz-
nych,  ale  za  to  piêkne tereny � góry, lasy, woda. W  programie
mamy  m.in.  takie  miejscowo�ci  jak  Nadwórna, Jaremcze, Stryj,
Ko³omyja.

A  tak  przebiega³a  nasza  wycieczka: Niedziela. Tym  razem
bezpo�rednio  z  Czêstochowy jedziemy  na nocleg  do  Lwowa.
Po  drodze  zatrzymujemy  siê  tradycyjnie  w  karczmie �Bida�
w  Garbowie (17  km  przed  Lublinem)  na  ostatni polski posi³ek.
Syci  jedziemy  dalej. Zatrzymujemy  siê  na  krótki  spacer
w  Zamo�ciu (rynek, ko�ció³, pa³ac, synagoga). Kolejny  postój  to
Hrebenne � granica polsko�ukraiñska.  Po  1,5-godz.  oczekiwa-
niu przekraczamy  granicê, wymiana pieniêdzy (na  hrywny)  i  do
Lwowa (ok. 60 km). Wieczorem  meldujemy  siê  w  hotelu
�W³ast� na  ul. Kleparowskiej. Po  krótkim  odpoczynku  spacer
po  Lwowie. Jutro  ruszamy  dalej.

11.07.2005 -  poniedzia³ek.  Opuszczamy  Lwów, kierujemy
siê  do  Nadwórnej. Przeje¿d¿amy  przez  Przemy�lany.    Pierw-
szy  postój  robimy  w  Rohatynie. Jest  to  ok. 10�tysiêczne mia-

SZLAKIEM    HUCULSKIM
steczko,  po³o¿one  nad  rzek¹  Gni³¹  Lip¹  na  terenie  obw.
iwano -frankowskiego. Do  wojny  1939  woj. stanis³awowskie,
a  w  odleg³ych czasach  w  sk³adzie  Ksiêstwa  Halickiego. W
XIII w.  istnia³a  tu  osada ruska. Lokacja  na  prawie  magdebur-
skim  w  1415 r. � królewszczyzna,  podczas  rozbiorów  pod
rz¹dami  Austrii, w latach  1919 � 1939  nale¿a³a  do  Polski.

W miasteczku,  pomimo  zniszczeñ  podczas  ró¿nych  wojen
pozosta³o  kilka  obiektów  zabytkowych: drewniana  cerkiew  �w.
Ducha  z  1598 r. (unikalny  obiekt  architektury  ludowej � obec-
nie  muzeum), ko�ció³ �w.  Anny  z 1666 r., odbywaj¹  siê  tu
nabo¿eñstwa w jêzyku  polskim (proboszczami  byli  tu:  kroni-
karz  Marcin  Kromer  i  s³ynny  Piotr  Skarga),  ko�ció³  �w.
Miko³aja z 1729 r., budynek  Synagogi  Wielkiej z ok. 1900 r.
(obecnie  piekarnia), w  rynku,  zwanym  Majdan  Roksolany,
znajduje siê pomnik Roksolany  � wg  legendy  w  r. 1520  córka
popa (Barbara? Anastazja?) zosta³a  wziêta w �jasyr� przez  Tur-
ków i wywieziona  do Konstantynopola do  haremu, ale  jako
piêkna  dziewczyna  zosta³a  ¿on¹  su³tana  Sulejmana  I  Wspa-
nia³ego.

Jedziemy  dalej, mijamy  Bursztyn (stare  miasteczko nad
Dniestrem, elektrownia  nad  Dniestrem)  i  jeste�my  w  Haliczu.
Oczywi�cie  robimy  przerwê  na  krótki  spacer. Halicz  liczy
ponad  40 tys.  mieszkañców. Le¿y  nad   Dniestrem, 26 km  od
Stanis³awowa. Jedno  z  najstarszych  miast  Rusi. Ju¿  w IX  w.
istnia³  tu  gród. Od  1144 r. stolica Ksiêstwa  Halickiego, a  od
1194  stolica  Ksiêstwa  Halicko-Wo³yñskiego. Od  1349  nale¿y
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do  Polski. Swoje  znaczenie  straci³  po  powstaniu  Stanis³awo-
wa. W  czasie  rozbiorów  pod  rz¹dami  Austrii. W  czasie  I
wojny  �wiatowej  zniszczony  w ponad 80 %. W okresie  1919 -
1939  wszed³  w  sk³ad  II  RP. We  wrze�niu 1939  toczy³y  siê  tu
walki  o  przeprawê  na  Dniestrze. Zabytków  pozosta³o  niewiele
� ruiny XVI-wiecznego  zamku,  wybudowanego  na  miejscu
zamku  Kazimierza  Wielkiego � obecnie  konserwowane  s¹
resztki   tzw.  wie¿y  szlacheckiej  i  kaplicy  �w.  Katarzyny.
Odbudowano  cerkiew  Narodzenia  Chrystusa  z 1550 r. Jest  tak-
¿e  jeden  ko�ció³  katolicki. W  rynku  stoi  ³adny  pomnik  ksiêcia
Daniela (¿y³  w  pierwszej  po³. XIII w.), wielce  zas³u¿onego  dla
Rusi (budowniczy  Lwowa, £ucka, W³odzimierza,  Przemy�la,
no  i  oczywi�cie  Halicza). Opuszczamy  to  ³adne  miasto
i  kierujemy  siê  do  niezbyt  odleg³ego  Stanis³awowa.

Stanis³awów  (od  1962 r.  Iwanofrankowsk (nazwa powsta³a
od imienia i nazwiska poety ukraiñskiego), po³o¿one  u  zbiegu
rzek: Bystrzycy  Nadwórniañskiej  i  Bystrzycy  So³otwiñskiej.
Miasto  obwodowe - stolica  Pokucia, w  latach  1919-1939  mia-
sto  wojewódzkie  w  obrêbie  Polski. Obecnie  liczy  ok. 250 tys.
mieszkañców. W  latach 1650-1662  Jêdrzej  Potocki  na  miejscu
wsi  Zab³otowo  za³o¿y³  warowne  miasto  Stanis³awów, nazwane
tak  od  imienia  jego  ojca  Stanis³awa  �Rewery�, druga  wersja �
od  imienia  najstarszego  syna. W 1663 r.  otrzyma³  prawa  miej-
skie.
Wielokrotnie  napadany  przez  Turków, Kozaków i  Rosjan. Po
upadku  twierdzy  w  Kamieñcu  Podolskim (1672) wraz  z  Hali-
czem  broni³  po³udniowo�wschodnich  granic RP. W  okresie
rozbiorów pod  zaborem  austriackim. Na  pocz¹tku  1919 r. mie-
�ci³a  siê  tu  siedziba  proklamowanej  Ukraiñskiej  Zachodniej
Republiki  Ludowej. Od  maja 1919 r.  do  wrze�nia 1939  wcho-
dzi³  w  sk³ad  Polski. Podczas  II  wojny  �wiatowej  okupowany
przez  w³adze  radzieckie (1939-1941 � masowe  wywózki  Pola-
ków i  Niemców; 1941-1944 � masowe  mordy  i  wywózki  Pola-
ków  i  ¯ydów).

Po  zniszczeniach  ³adnie  odbudowany  i  rozbudowany. Za-
bytków  pozosta³o  niewiele. Znajduj¹  siê  w  �ródmie�ciu,
w  pobli¿u  rynku. W  rynku  ratusz  z  1695 r. � wspó³czesny
wygl¹d  zawdziêcza przebudowie  w  latach  1929-1932,  obecnie
Muzeum  Turystyki. Ko�ció³  farny  (kolegiata)  pw. Naj�wiêtszej
MP i  �w.  Andrzeja i  Stanis³awa - wewn¹trz groby  Potockich.
Wg �Ogniem  i  mieczem�  tu  odby³  siê  pogrzeb  Wo³odyjow-
skiego. Od  czasów  sowieckich  mie�ci  siê  tu  Muzeum  Sztuki.
Ko�ció³  pojezuicki � wybudowany  w   1753-1763 pw. Zmar-
twychwstania, po  kasacji  zakonu  jezuitów  przekazany  greko-
katolikom. Obok  zachowa³y  siê  budynki  zakonu  i  kolegium
jezuickiego. Ko�ció³  ormiañski  wybudowany  w  1743 r.  na
miejscu  ko�cio³a  drewnianego � w  czasach  radzieckich  by³  tu
warsztat kamieniarski,  a  nast. Muzeum  Religii i  Ateizmu, obec-
nie  przekazany  autokefalii  ukraiñskiej. Mo¿na  zwiedziæ du¿y
budynek  Synagogi  Postêpowej,  wybudowanej  w  okresie 1895-
1899. W  pobli¿u  rynku  znajduje  siê  pomnik  A. Mickiewicza
z 1898 r. W  pa³acu  Potockich  znajduje  siê  szpital wojskowy.
W  miejscu  dawnych  murów  obronnych, rozebranych  przez
Austriaków  obecnie  s¹   planty.

Po  obejrzeniu  zabytków  przysz³a  kolej  na  bazar  i  kawia-
renkê z  plackami  ziemniaczanymi ze  �mietan¹ � pyszne. I  tak
przysz³a  pora  wyjazdu  do  Nadwórnej, ale po  przejechaniu  ok.
trzydziestukilku  kilometrów (nieco  zboczyli�my  z  g³ównej  tra-
sy)  zatrzymujemy  siê w  po³o¿onej  w  górach  miejscowo�ci
Maniawa.  Spacerem  wzd³u¿  rzeki  Maniawka  udajemy  siê
drog¹  wiod¹c¹  pod  górê  do zespo³u   klasztornego (monastyr)
bazylianów. Obiekt  ten  zbudowany  w 1611 r. � stanowi¹cy obec-
nie  muzeum - przechodzi³  ró¿ne  koleje  i  prze�ladowania  za-
konników  w  okresie  w³adzy  radzieckiej. Obecnie  mieszka  tu
tylko  dwóch  zakonników. Jeden  z  nich  oprowadza  nas  i  opo-
wiada  dzieje  tego  zakonu. Z  ciekawo�ci¹  wys³uchali�my  opo-
wiadania i  obejrzeli�my cerkiew  i  pozosta³e  obiekty � piêkne
po³o¿enie, zieleñ, zapach  lasu, cisza  i  spokój, jednym  s³owem
uroczy  zak¹tek.

Wracamy  do  autokaru  i  po  krótkiej  je�dzie  jeste�my
w  Nadwórnej. Zakwaterowanie � grupa �czêstochowska� rozlo-

kowuje  siê  w  domu   p. Janiny � mo¿e  nie najwy¿szy  standard,
ale  atmosfera   serdeczna, rodzinna, polska. Smakowita  obiado-
kolacja, gospodyni  zadba³a  by�my  nie  byli  g³odni, w  rewan¿u
poczêstowali�my j¹  naszym  polskim  trunkiem, p. Janina - ukra-
iñskim  i �wieczorek  zapoznawczy� by³  ca³kiem  sympatyczny.
Po  kolacji nasza  gospodyni  poprowadzi³a  nas  na  spacer  nad
p³yn¹c¹  w  pobli¿u  naszej  kwatery  Bystrzycê  Nadwórniañsk¹.
Podziwiali�my  piêknie  wygl¹daj¹ce  pasmo  gór  po  drugiej
stronie  rzeki, podchodzili�my  do  podnó¿a  jednej z  gór (Horo-
dyszcze),  gdzie  na  stoku  znajduje  siê  skocznia  narciarska,
wszak  Nadwórna  to  miasto  chêtnie  odwiedzane  przez  wczaso-
wiczów. Po  spacerze  i  zaliczeniu  piwka  w  kawiarni  pora  na
wypoczynek.

12.07.2005 r � wtorek. Nadwórna, nasza  baza  przez  najbli¿-
sze  dwa  dni. Miasto  rejonowe (w  II  RP  stolica  powiatu), ponad
40  tys. mieszkañców. Po³o¿one  nad  rzeczk¹  Flakomejk¹, a  tu¿
obok  p³ynie  Bystrzyca  Nadworniañska, a  na  jej  drugim  brzegu
ci¹gnie  siê pasmo  górskie  wchodz¹ce  w  sk³ad  Karpat  Wschod-
nich. W  XVI� XVIII  w.  by³a  w³asno�ci¹   Kuropatwów, nastêp-
nie  Cetnerów, a  w  koñcu  Habsburgów. Nazwa  miasta  pochodzi
od osadzenia  tu  ludzi,  którzy  us³ugiwali  na  dworze (zamku).
Zabytki  to  jedynie   ko�ció³  z  XVI  w., ruiny  baszty  zamkowej
w  parku, a  tak¿e  domy � dworki  mieszczañskie  z  prze³omu
XIX  i  XX w., wszak  by³a  i  jest  to  miejscowo�æ  letniskowa
(jest  du¿o  kwater  prywatnych).

Dzi�  kierujemy  siê  do  Jaremcza  i  Worochty, czyli  z  Poku-
cia  na  Huculszczyznê (w wielkim  skrócie  klin  ziemi  miêdzy
Bukowin¹ a  Zakarpaciem w  dolinie  Bia³ego  i  Czarnego  Czere-
moszu, nad  górnym  Prutem,  w  pa�mie  Gorganów  i  Czarnoho-
ry � najwy¿szy  szczyt  Howerla  2061 m  wysoko�ci, a  wszystko
to  Karpaty  Wschodnie.  Jedziemy  nieco  pod  górê, bo  Jaremcze
po³o¿one  jest  na  wys.  500 � 600 m n.p.m. To  ok. dziesiêcioty-
siêczne miasteczko  bardzo  szybko sta³o siê miejscowo�ci¹ letni-
skowo-sanatoryjn¹.  Jest  piêknie  po³o¿one  nad  Prutem,  p³yn¹-
cym  w  g³êbokich  w¹wozach  o  stromych  brzegach, z  wodospa-
dami  i  olbrzymimi  g³azami  w  korycie  rzeki.   Pobliskie lasy i
góry  dodaj¹  uroku  tej  miejscowo�ci. Tu  w  r. 1788  Jarema (?)
za³o¿y³  wie�, która  dziêki  swym  walorom  przyrodniczym  szyb-
ko rozwija³a siê -powstawa³y  domy  letniskowe, pensjonaty, sa-
natoria. W r. 1928 uzyska³a status wy¿szej u¿yteczno�ci, sta³a  siê
kurortem  konkuruj¹cym  z  Zakopanym. Do  dzi�  stoj¹  jeszcze
zbudowane  z  drzewa w XIX  i XX wieku  pensjonaty. Do  Jarem-
cza  przy³¹czono  s¹siedni¹, równie¿  letniskow¹  miejscowo�æ
Dora. Po  przyje�dzie  zwiedzamy  cerkiew  pw. �w. Jana  Mi³o�ci-
wego (XVIII w.), po  czym  udajemy  siê  na  bazar, gdzie  odby-
waj¹ siê  s³ynne  huculskie  jarmarki. Targowisko  po³o¿one  na
obu  brzegach  Prutu, pe³ne  straganów  z  ró¿nymi  artyku³ami, w
tym  z  przeró¿nymi  wyrobami  huculskimi, m.in. �le¿niki�,  czyli
utkane  z  we³ny  huculskich  owiec  narzuty  na  ³ó¿ka, tapczany
(tury�ci  chêtnie  kupuj¹, bo s¹ tanie  i  ³adne). Spacerujemy, ogl¹-
damy, jemy �cziburety�- ciasto  z  farszem  miêsnym,  sma¿one
na  t³uszczu (pycha), odpoczywamy  i  podziwiamy piêkne  oto-
czenie  i  p³yn¹cy  wartko  Prut.

Jedziemy  dalej, do  Worochty (ok. 30 km). Po drodze  podzi-
wiamy most odbudowany po  ostatniej  wojnie  w  miejsce  znisz-
czonego kamiennego mostu  kolejowego (z  pocz. XX w.)  na
Prucie (28 m  nad  lustrem  wody). Droga  wiedzie  wzd³u¿  Prutu,
w  pobli¿u  gór. Piêkne  tereny. I  jest  Worochta. Malowniczo
po³o¿ona  w  górach,  na  wys. ponad  800 m n.p.m. Najs³ynniejsza
wie�  huculska. Prawa  uzdrowiska  i  status  u¿yteczno�ci  pu-
blicznej  otrzyma³a  w 1928 r. Zatrzymujemy  siê  przy o�rodku
sportów  zimowych � podziwiamy  wybudowane  tu  skocznie
narciarskie (kiedy� trenowa³a tu kadra ZSRR). Wyci¹giem wy-
je¿d¿amy na szczyt  i podziwiamy roztaczaj¹ce siê piêkne widoki.
Ogl¹damy jeszcze star¹, drewnian¹ cerkiewkê z 1615 r. Wart
uwagi  jest  zbudowany  w  1894 r.  wiadukt  kolejowy, a  tak¿e
wille wybudowane  w  okresie  miêdzywojennym. Wracamy  do
Nadwórnej. Obiadokolacja  - kasza  gryczana  po  polsko-ukraiñ-
sku. Przed  wieczorem  z  inicjatywy naszej  pani  Janiny  spotyka-
my  siê przy  ognisku nad  brzegiem  Bystrzycy  Nadwórniañskiej.
Wiadomo, kie³baski (niestety, tutejsze), piwo... By³o  ca³kiem
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sympatycznie. Jeszcze  o  zmroku  zaliczamy  piêkny  spacer  do
podnó¿a  góry  Horodyszcze  i  zas³u¿ony  odpoczynek, choæ
czê�æ   naszej  ekipy  posz³a  na  tañce. Rano  wygl¹dali  na  zmê-
czonych  i  co�  nie  mieli  apetytu. Dziwne,  prawda?

13.07.2005 � �roda. Opuszczamy  Nadwórn¹, kierujemy  siê
do  stolicy Pokucia � Ko³omyi (pochodzenie  nazwy  ró¿nie  inter-
pretowane, pocz¹wszy  od  po³o¿enia  nad  rzek¹ - myja czy ko³o-
myjka �...Tam  szum  Prutu, Czeremoszu  Hucu³om  przygrywa,
a  ochocza  ko³omyjka  do  tañca  porywa�. Jest  to  ponadsze�æ-
dziesiêciotysiêczne  miasto (ukraiñska  przy�piewka  mówi...
�Ko³omyja ne   pomyja, Ko³omyja  misto...�). Le¿y  nad  Prutem,
który  ma  swoje  �ród³a  u  podnó¿a  Howerli w  pa�mie  Czarno-
hory, nazywana  jest  Bram¹  Karpat. Pierwsze  wzmianki  pocho-
dz¹  z  1240 r., a  prawa  miejskie  otrzyma³a  od  W³adys³awa
Jagie³³y  w  1405 r. Siedziba  rejonu (do 1939 r.  miasto  powiato-
we  w  woj. stanis³awowskim), prê¿ny  o�rodek  kultury.

Tu  powsta³o  pierwsze  w  Polsce  muzeum  etnograficzne, tu
urodzi³  siê  poeta  Franciszek  Karpiñski. Dzi�  istnieje  bardzo
bogate  Muzeum  Huculszczyzny  i  Pokucia (ponad  30 tys. eks-
ponatów)  i  Muzeum  Pisanki � unikalne  w  skali  �wiatowej �
mieszcz¹ce  siê  w  budynku  o  kszta³cie  jaja. W  naro¿niku
³adnie  utrzymanego  rynku  stoi  ratusz  z 1877 r.  z  siedmiokon-
dygnacyjn¹  wie¿¹. Mo¿na  zobaczyæ  drewnian¹   cerkiew Zmar-
twychwstania z pocz. XIX w., zaniedbany  budynek  synagogi
z  drugiej  po³. XIX w., ko�ció³  pojezuicki  z 1897 r. (w  latach
radzieckich  sklep), ko�ció³   Wniebowziêcia  NMP, w  czasach
sowieckich  zamieniony  na  dom  dziecka. Jest  te¿  kilka  budyn-
ków  z  XIX w., w  których  mieszcz¹  siê  ró¿ne  instytucje � teatr,
bank, poczta, starostwo, itp. Istnieje  równie¿  budynek - �Dom
Soko³a�. Miasto  to przechodzi³o  podobne  koleje  losu  jak
i  inne  z  tych  terenów, a  wiêc  zabór  austriacki. Lata I wojny
�wiatowej  to  krwawe  walki  wojsk  austriackich  i  carskich, w
okresie  1919 � 1939  w  granicach  Polski, w latach  1939-1941
aneksja  sowiecka (wywózki  ludno�ci  polskiej), lata 1941 � 1944
to  okupacja  hitlerowska  i  eksterminacja  ludno�ci  ¿ydowskiej,
której  by³o tu bardzo  du¿o. Od 1944  w³¹czona  do  ZSRR. Ko³o-
myja  jest  du¿ym  miastem  turystyczno�letniskowym.

Po  zjedzeniu   posi³ku jedziemy  dalej, kolejny  etap  to  Stryj
� du¿e  miasto (ok. 70 tys. mieszkañców), po³o¿one  nad  rzek¹
Stryj, w  po³udniowej  czê�ci  ziemi  lwowskiej. W  odleg³ych
czasach  by³  tu  zamek  podleg³y  Ksiêstwu  Halicko-Wo³yñskie-
mu. Wg legendy  mnich � pustelnik  zbudowa³  tu  ko�ció³,  wokó³
którego powsta³a osada. Prawa  miejskie  otrzyma³  w 1431 r. Ze
wzglêdu  na  po³o¿enie  na  szlaku  handlowym � przez  Karpaty
na  Wêgry, bardzo  szybko  rozwija³  siê. Przechodzi³  ró¿ne  klêski
� powodzie, po¿ary (w 1886 r. sp³onê³o 646 budynków), napady
Tatarów, Kozaków  Chmielnickiego. Starostami  byli  tu  m.in.
Jan  Tarnowski, Stanis³aw  Koniecpolski, Jan  Sobieski, Stanis³aw
Cio³ek  Poniatowski (ojciec  króla). W  okresie  rozbiorów podle-
ga³  Austrii, od 1919 r. w  granicach  Polski. Podczas  II wojny
wywózki  Polaków  przez  Sowietów, a  nastêpnie  mordy  po-
pe³niane  przez  Ukraiñców i  Niemców � szczególnie  na  ludno-
�ci  ¿ydowskiej, która  stanowi³a  ponad  40 %  mieszkañców. Ze
Stryja  pochodzi³ Kornel  Makuszyñski  i  Julian  Stryjkowski.
Zabytków  niewiele � ko�ció³ Matki   Bo¿ej  Piastunki  Ludzkich
Nadziei  z 1395 r., odbudowany  po  wspomnianym  po¿arze pod
koniec  XIX w. Odbywaj¹  siê  tu  nabo¿eñstwa  w  jêzyku  pol-
skim (kult  MB Stryjeñskiej),  obok  ko�cio³a  figura  MB  z  za-
chowanymi  napisami  po  polsku. Zachowa³a  siê  b. zniszczona
dzielnica  ¿ydowska  z  Wielk¹  Synagog¹ (zrujnowana, w³adze
radzieckie  w  latach  osiemdziesi¹tych XX w. zaczê³y  budowê
basenu  wew. murów  synagogi). Z  dawnych  budowli  jest  jesz-
cze ko�ció³ franciszkanów z prze³. XVII/XVIII w. (wielokrotnie
przebudowywany), ko�ció³  serafinek, a  naprzeciwko budynek
dawnego �Soko³a�. Poza  tym  budynek  starostwa  z  czasów  II
RP  oraz  zabudowa  �ródmie�cia z  prze³omu XIX/XX w. Spacer
po  Stryju  koñczymy  w  sympatycznej  kawiarence (obs³uga
rozmawia  po  polsku).

Jedziemy  dalej. Pó�nym  popo³udniem  jeste�my we  Lwo-
wie. Zakwaterowanie  w  znanym nam  hotelu �W³ast� na  ul.

Kleparowskiej i  wyjazd  na  zwiedzanie � na pierwszy  ogieñ
Wysoki  Zamek � wzgórze  ok. 150 m wys., po³o¿one  nad  dolin¹
Pe³twy. Tu zamek  zbudowa³  ks. Daniel  Halicki (za³o¿yciel  mia-
sta), a  zburzy³  go  Lubar  w 1350 r. Nowy murowany  postawi³
Kazimierz  Wielki, zniszczyli go Kozacy  Krzywonosa  w  1648 r.
Szwedzi  zamek  zniszczyli  w  1704 r., a w  1772 r.  resztki  mu-
rów  rozebrali  Austriacy, pozosta³  tylko  niewielki  fragment
�ciany. W  parku  na  zboczach  Wysokiego  Zamku,  z  inicjatywy
marsza³ka  parlamentu  Austrii   Franciszka  Smolki  (w³a�ciciela
w¹sów d³ugo�ci  80 cm) w latach  1869 � 1899 usypano  Kopiec
Unii  Lubelskiej � obecnie  jest  tu  platforma  widokowa � mo¿na
podziwiaæ  piêkn¹  panoramê  miasta. Wracamy  do  hotelu  na
obiadokolacjê. Odpoczynek. Jutro  zwiedzamy  Lwów.

14.07.2005 r. � czwartek. Dzieñ  po�wiêcony  na Lwów. Kil-
kakrotne opisywa³em  ju¿  pobyty  w  tym  mie�cie podczas  in-
nych  wyjazdów, dlatego  ograniczê  siê  do  krótkiej  informacji
z  tego  pobytu. Lwów  za³o¿y³  w  po³. XIII w.  ksi¹¿ê halicko-
wo³yñski  Daniel  dla  swego  syna  Lwa � st¹d  nazwa  miasta.
W 1349 r.  przy³¹czony  do Polski. Przechodzi  ró¿ne  koleje losu,
ma  przebogat¹  historiê  i  zawsze  by³ ostoj¹  polsko�ci,  zawsze
wierny  Polsce, choæby przyk³ad  �Orl¹t� � �Semper  Fidelis�.
Tego  nie  mo¿na  stre�ciæ  w  kilku  s³owach. Zachêcam  do  po-
czytania  i  pojechania  tam. My przejechali�my  autokarem  przez
miasto, zatrzymuj¹c siê  w  szczególnie  ciekawych  miejscach,
np. w Parku  Stryjeñskim, w  miejscu  ka�ni  lwowskich  profeso-
rów (mordu  dokonali  Niemcy 4.07.1940 r.). Dworzec kolejowy.
Katedra greckokatolicka. Wiele  czasu  po�wiêcili�my  Cmenta-
rzowi £yczakowskiemu  i  Cmentarzowi  Orl¹t.  To  ka¿dy  rodak
powinien zobaczyæ. Zwiedzili�my skansen  budownictwa  wiej-
skiego, Teatr  Wielki, katedrê  rzymskokatolick¹ (nawet  w  cza-
sach  radzieckich  odbywa³y  siê  tu  nabo¿eñstwa  w  jêzyku
polskim) katedrê  ormiañsk¹, stary  rynek z 45  kamienicami,
z  których  ka¿da  ma  swoj¹  historiê  zwi¹zan¹  z  dziejami
Polski, stare  uliczki  i  zau³ki, mury  obronne  i  ró¿ne  stare
budowle,  zwi¹zane  z  dziejami  Lwowa i  Polski. Wieczór spêdza-
my  w  hotelu, gdy¿  jeden  z  naszych  czêstochowian  wyprawia
imieniny (muszê  przyznaæ  sz³o  nam  ca³kiem  dobrze).

15.07.2005 r. - pi¹tek. Ten  dzieñ  to  równie¿  pobyt  we
Lwowie  i  wyjazd  do  ¯ó³kwi. We Lwowie  bez  po�piechu  spa-
cerujemy  po Starym  Mie�cie,  Wa³ach  Hetmañskich (obecnie
Prospekt  Swoboda), ko³o  pomnika  Mickiewicza  i  ksiêcia  Da-
niela. Kawê  i piwo  wypijamy �u  Szwejka�, obiad  w  polskiej
restauracji, cziburety jemy  przy  sma¿alniach. Czas  mile  up³y-
n¹³, pora  jechaæ  dalej, do  niezbyt  odleg³ej  ¯ó³kwi, znanej
wszystkim  Polakom  wracaj¹cym  ze  Lwowa. To   stare  miasto
za³o¿y³  hetman  Stanis³aw  ¯ó³kiewski. To  siedziba rodu  ¯ó³-
kiewskich  i  Sobieskich. Po  tych  czasach  pozosta³o  trochê
pami¹tek � pa³ac  Sobieskich, w  kolegiacie  rzymskokatolickiej
groby  ̄ ó³kiewskich  i  Sobieskich (polski  ksi¹dz  opowiada  dzie-
je  ko�cio³a  i  rodu). Zwiedzamy   równie¿  ko�ció³  greckokato-
licki  i  star¹,  bardzo  ciekaw¹  cerkiew  prawos³awn¹, stary
XVII�wieczny  rynek. Jest  te¿  budynek  dawnej  synagogi. Spa-
cer  po  mie�cie, ostatnie  zakupy (trzeba  przecie¿  wydaæ  pozo-
sta³e  hrywny)  i  jedziemy  do  Polski. Granicê  w Hrebennem (ok.
30  km  od  ¯ó³kwi)  przekraczamy bez  wiêkszych  problemów.
Kolacja  we  wspomnianej  wcze�niej karczmie �Bida� i  nad  ra-
nem  jeste�my  w  £odzi. Jeszcze  ma³y  �skok�  i  jeste�my  w
Czêstochowie.

Ten   wyjazd  mia³  nieco  inny  charakter  ni¿  poprzednie �
mniej  zabytków, ale  za  to  piêkne  tereny.  Warto  by³o  je  zoba-
czyæ � piêkne  krajobrazy, ciekawy  folklor, architektura, ludzie.
Wszyscy  jeste�my  zadowoleni z  wycieczki.  A  ja? Stara³em  siê
zobaczyæ  i  zapamiêtaæ  trochê  ró¿nych  informacji, mo¿e  co�
popl¹ta³em  pisz¹c  o  tej  wycieczce, proszê  o  wybaczenie  tych,
którzy  zechc¹  to  przeczytaæ. Lubiê  Kresy, w przysz³ym  roku
pewnie  znów  pojadê  w  jaki�  nieznany  mi  rejon  Kresów
Wschodnich  II RP.

Andrzej   Szlichta
Czêstochowa Wrzesieñ   2005


