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S£OWO WSTÊPNE PREZESA

Kole¿anki i Koledzy

W naszych rêkach znajduje siê zjazdowe wydanie Biuletynu Informacyjnego �l¹skiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej. Biuletyn ukazuje siê regularnie, po raz czwarty w bie¿¹cej kadencji w³adz �l¹skiej Izby.
Zawiera informacje dotycz¹ce ostatnich dzia³añ samorz¹du, a tak¿e wszelkie niezbêdne materia³y, które
zostan¹ przed³o¿one na Sprawozdawczym Zje�dzie Lekarzy Weterynarii.

W ostatnich miesi¹cach 2005 r., jak i w styczniu 2006 r. prace samorz¹du zdominowa³a rejestracja
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. By³o to prawie 400 wniosków do rozpatrzenia przez Radê �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej. Zadanie to znacznie obci¹¿y³o i zaanga¿owa³o Biuro Izby oraz Komisjê ds. Wol-
no Praktykuj¹cych Lekarzy Weterynarii. Naszym Kole¿ankom i Kolegom z Komisji nale¿¹ siê szczególne
s³owa podziêkowania za trud i wysi³ek podjêty w zwi¹zku z wykonanymi dot¹d lustracjami zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t.

W procesie rejestracji samorz¹d jest zobowi¹zany postêpowaæ zgodnie z ustaw¹ o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t oraz wydany-
mi do niej rozporz¹dzeniami wykonawczymi, a okre�laj¹cymi szczegó³owo warunki dzia³ania gabinetów, przychodni, lecznic, klinik i
weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Nie zawsze w³a�ciciele i kierownicy zak³adów leczniczych w³a�ciwie odczytywali
obowi¹zuj¹ce prawo i st¹d Rada stawa³a przed problemami dotycz¹cymi mo¿liwo�ci rozpatrzenia wniosków rejestracyjnych  w zwi¹z-
ku z zawartymi w nich b³êdami. Jednocze�nie  konieczno�æ posiadania odpowiednich warunków weterynaryjnych stosownie do katego-
rii zak³adu i spe³niania innych wymogów by³a czasami przez wnioskodawców lekcewa¿ona. Rada �l.IL-W  umo¿liwia³a rejestracjê
zak³adów, wskazuj¹c w pewnych przypadkach konieczno�æ podjêcia tzw. dzia³añ naprawczych. Niestety Dura lex sed lex, podjêto tak¿e
uchwa³y o odmowie wpisu zak³adów do ewidencji.

Do Izby zgodnie z art. 23 cytowanej wcze�niej ustawy nale¿y nadzór nad funkcjonowaniem zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Te
zak³ady, które dot¹d nie by³y lustrowane przez upowa¿nionych cz³onków Komisji ds. Wolno Praktykuj¹cych Lekarzy Weterynarii bêd¹
wizytowane w 2006 r.
Dzia³ania samorz¹du w zakresie rejestracji zak³adów wymagaj¹ zrozumienia wszystkich stron. Ich celem jest równie¿ uzyskanie w³a-
�ciwych standardów przy wykonywaniu us³ug weterynaryjnych.
I na koniec polecam odwiedzanie strony internetowej �l.IL-W, która ostatnio zosta³a przebudowana. Strona zawiera informacje sta³e,
wykaz wszystkich zak³adów leczniczych, pliki do pobrania oraz jest na bie¿¹co uaktualniana najwa¿niejszymi wiadomo�ciami. W
znacz¹cy sposób uzupe³nia to informacje, które otrzymujemy za po�rednictwem Biuletynu.

Micha³ Konopa
Prezes Rady �l.IL-W
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Otwarcie posiedzenia � tradycyjnie dokona³ prezes, który w
zwi¹zku z tym, i¿ posiedzenie odbywa siê w tzw. �Andrzejki� w
imieniu ca³ej Rady �l.IL-W z³o¿y³ ¿yczenia wszelkiej pomy�lno-
�ci z okazji imienin kol. Andrzejowi Szlichcie i kol. Andrzejowi
Alweilowi.
Przyjêcie porz¹dku obrad i protoko³ów z poprzednich posiedzeñ
dope³ni³o tradycji.
Czê�æ uchwa³odawcza - podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y: 4 w spra-
wie skre�lenia z rejestru �l.IL-W w zwi¹zku z przeniesieniem na
teren innej izby; 6 w sprawie wpisu lekarza weterynarii do reje-
stru lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wydawania paszpor-
tów oraz pobierania próbek w celu okre�lenia miana przeciwcia³
dla wirusa w�cieklizny; 65 w sprawie wpisu zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t do ewidencji prowadzonej przez �l¹sk¹ Izbê
(wpisu dokonano na podstawie z³o¿onych dokumentów, bez po-
przedzaj¹cej je kontroli); 16 w ww. sprawie � zarejestrowane za-
k³ady lecznicze dla zwierz¹t zosta³y skontrolowane przez zespo³y
upowa¿nione do przeprowadzenia tych¿e; 1 w sprawie uchylenia
uchwa³y w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania za-
wodu i skre�lenia z rejestru �l.IL-W lekarzy weterynarii, którzy
zalegaj¹ z p³aceniem sk³adek cz³onkowskich ponad 1 rok � lekarz
weterynarii, którego sprawa dotyczy³a, w dniu nastêpnym po po-
siedzeniu Rady wp³aci³ ca³¹ kwotê zaleg³ych sk³adek; 3 w spra-
wie wydania opinii dla lekarza weterynarii na stanowisko w in-
spekcji weterynaryjnej; 1 w sprawie dofinansowania warsztatów
organizowanych przez �l¹sk¹ Poliklinikê; nie powziêto uchwa³y
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie wpisu ZLZ (zmiana kie-
rownika) w zwi¹zku z brakiem wa¿nych dokumentów. Rozpatry-
wano równie¿ odwo³anie od uchwa³y w sprawie stwierdzenia
utraty prawa wykonywania zawodu i skre�lenia z rejestru �l.IL-

PROTOKÓ£ Z VII POSIEDZENIA RADY �L.IL-W
W KATOWICACH W DNIU 30.11.2005

W lekarzy weterynarii, którzy zalegaj¹ z p³aceniem sk³adek
cz³onkowskich ponad 1 rok, ale podtrzymano stanowisko Rady i
postanowiono przes³aæ odwo³anie wraz z kompletem dokumen-
tów do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
Czê�æ informacyjna - sprawozdanie kol. dr.  M. Tomaszewskiego
z posiedzenia Rady Krajowej, a omawiane by³y sprawy: rozpo-
rz¹dzenia Ministra Rolnictwa w sprawie op³at i wynagrodzeñ dla
lek. wet. wykonuj¹cych pracê z wyznaczeñ, kontrola NIK w GIW;
rozpoczêto procedowanie piêciu ustaw oko³oweterynaryjnych,
sprawa wprowadzenia miêsa na rynek rosyjski, omówiono spra-
wê eksportu �wiñ nieurodzonych w Polsce na Ukrainê.
Dr M. Tomaszewski reprezentowa³ Radê Krajow¹ na obchodach
60-lecia Wydzia³u Weterynaryjnego Akademii Rolniczej we Wro-
c³awiu, równie¿ o tej uroczysto�ci powiedzia³ parê s³ów.
Sprawy bie¿¹ce i ró¿ne: prezes dr M. Konopa z³o¿y³ relacjê z
przebiegu Konwentu Prezesów (omówiono min. problemy zwi¹-
zane z rejestracj¹ ZLZ, wydawaniem paszportów oraz omówiono
bie¿¹c¹ sytuacjê w zawodzie. Odno�nie o�rodka szkoleniowego
w Wi�le ustalono, ¿e powstanie projekt stworzenia fundacji w
celu wykupienia i utrzymania o�rodka. Lek. wet. A. Szlichta
przedstawi³ informacjê na temat powstania zespo³u przygotowu-
j¹cego biografiê lek.wet. zatrudnionych na �l¹sku. Lek. wet. E.
Wtorek zda³a relacjê z przebiegu zebrania Komisji Lekarzy Wete-
rynarii ds. Inspekcji. Wiceprezes lek. wet. A. Alweil poruszy³ te-
mat weryfikacji wniosków dotycz¹cych rejestracji ZLZ. Nastêp-
nie dyskusja przenios³a siê na standardy, jakie powinny spe³niaæ
poszczególne rodzaje ZLZ . Dr M. Tomaszewski przekaza³ infor-
macjê, ¿e w projekcie rozporz¹dzenia o kasach fiskalnych na rok
2006 nie bêdzie ¿dnych zmian do koñca marca.
Nastêpne posiedzenie Rady zaplanowano na 29.12.2005 r.

Z PRAC RADY

Uchwa³a  nr 509/IV/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
 z dnia  30 listopada 2005 r.

w sprawie dofinansowania 7 �l¹skich Warsztatów Diagnostycznych w dniach
07-09.04.2005 r. w Szczyrku, organizowanych przez Stowarzyszenie ��l¹ska Poliklinika Weterynaryjna�.

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 12 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) po rozpatrzeniu wniosku  prezesa Stowarzysze-
nia :�l¹ska Poliklinika Weterynaryjna� Romana Aleksiewicza uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Przyznaje siê kwotê 3000,- (s³ownie: trzy tysi¹ce z³otych) jako dofinansowanie 7 �l¹skich Warsztatów Diagnostycznych w

dniach 07-09.04.2005 r. w Szczyrku, organizowanych przez Stowarzyszenie ��l¹ska Poliklinika Weterynaryjna�.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

Uzasadnienie:
W zwi¹zku z pro�b¹ prezesa Stowarzyszenia ��l¹ska Poliklinika Weterynaryjna� Romana Aleksiewicza o dofinansowanie

7 �l¹skich Warsztatów Diagnostycznych w dniach 07-09.04.2005 r. w Szczyrku, w których czynny udzia³ bior¹ równie¿ cz³on-
kowie �l¹skiej Izby, Rada postanowi³a, maj¹c na wzglêdzie konieczno�æ podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy wete-
rynarii, jak w niniejszej uchwale.
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Z PRAC RADY

Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes Rady dr M. Konopa.
Przywita³ wszystkich przyby³ych cz³onków Rady oraz zaproszo-
nych go�ci : kol. Annê Spyrê, cz³onka Rady poprzedniej kadencji,
wiceprezesa Krajowej Rady dr M. Tomaszewskiego, pani¹ W³a-
dys³awê Garbieñ � ksiêgow¹ Izby, przewodnicz¹c¹ Komisji Le-
karzy Weterynarii ds. Wolnej Praktyki lek. wet. Violettê Olender.
Na wstêpie g³os zabra³ dr M. Tomaszewski - ¿yczy³ wszystkim
zebranym wszelkiej pomy�lno�ci w nadchodz¹cym 2006 r.

Porz¹dek obrad z poprawkami przyjêto jednog³o�nie, jak rów-
nie¿ protokó³ z poprzedniego posiedzenia.

Czê�æ uchwa³odawcza � podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y: 1 w
sprawie skre�lenia z rejestru �l.IL-W w zwi¹zku ze zrzeczeniem
siê prawa wykonywania zawodu; 2 w sprawie wpisu lekarza we-
terynarii do rejestru lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wy-
dawania paszportów oraz pobierania próbek w celu okre�lenia
miana przeciwcia³ dla wirusa w�cieklizny; 1 w sprawie zwo³ania
zjazdu sprawozdawczego; 2 w sprawie wydania opinii dla lekarza
weterynarii na stanowisko w inspekcji weterynaryjnej; 2 w spra-
wie przyznania prawa wykonywania zawodu; 2 w sprawie wpisa-
nia do rejestru �l.IL-W w zwi¹zku z przeniesieniem z terenu innej

PROTOKÓ£ Z VIII POSIEDZENIA RADY �L.IL-W
W KATOWICACH W DNIU 29.12.2005

izby; 1 w sprawie przyznania jednorazowych premii pieniê¿nych
dla pracowników Biura �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; 3
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie wpisu do ewidencji ZLZ �
zmiany nazwy lub kierownika; 1 w sprawie przesuniêæ w bud¿e-
cie; 189 w sprawie wpisu zak³adu  do ewidencji zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t; 2 w sprawie odmowy wpisu do ewidencji
ZLZ; kilkana�cie wniosków od³o¿ono do wyja�nienia.

Sprawy ró¿ne � prezes dr M. Konopa poinformowa³ zebranych
m.in. o  zwo³aniu zebrania Komisji Lekarzy Weterynarii ds. Wol-
nej Praktyki; o utrzymaniu w mocy uchwa³y rady �l.IL-W w spra-
wie odmowy wpisu do ewidencji ZLZ przez Krajow¹ Radê; o za-
proszeniu na Zjazd Sprawozdawczy go�ci mi.n. ze S³owacji;
zwróci³ siê do zebranych o zg³aszaniu uwag do kodeksu etyki i
deontologii; o powo³aniu komisji do stworzenia fundacji lekarzy
weterynarii seniorów, w sk³ad której weszli dr M. Tomaszewski i
dr M. Konopa;

W wolnych wnioskach poruszono sprawê ustalenia harmono-
gramu kontroli zarejestrowanych ZLZ; kompetencji zespo³ów
kontroluj¹cych oraz sposobów wype³niania protoko³ów kontroli
ZLZ.

Uchwa³a Nr 517/IV/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zwo³ania Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w marcu 2006 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko�weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê co nastêpuje:

§ 1
Zwo³uje siê w marcu 2006 r. Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kato-

wicach.

§ 2
Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upowa¿nia prezesa i Prezydium  do ustalenia dok³adnej daty zjazdu, jego

organizacji  i  wydatkowania niezbêdnych w tym celu �rodków finansowych.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

PRZYPOMINAMY!
Przypominamy w³a�cicielom i kierownikom zak³adów leczniczych dla zwierz¹t o obowi¹zku prawid³owego oznakowa-

nia siedzib tych zak³adów. Przypominamy o konieczno�ci stosowania pieczêci firmowych zawieraj¹cych nazwy zgodne z
uchwa³ami o wpisie do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t �l.IL-W.

Równie¿ wszelkie dopuszczalne materia³y informacyjne, jak na przyk³ad wizytówki, informacje w ksi¹¿kach telefo-
nicznych, a tak¿e strony internetowe itd. winny zawieraæ wy³¹cznie uprawnione nazwy i okre�lenia zak³adu leczniczego
dla zwierz¹t.

�l¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zgodnie ze swoimi kompetencjami bêdzie w tym zakresie dokonywa³a stosow-
nych kontroli.

                                   Micha³ Konopa
Prezes Rady �l.IL-W
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KATASTROFA W KATOWICACH
Ze wzglêdu na charakter wystawy w Katowicach ju¿ wieczorem w sobotê 28 stycznia mieli�my powa¿ne obawy o zdrowie

i ¿ycie lekarzy weterynarii tam obecnych. Pierwsze bardziej wiarygodne informacje otrzymali�my nastêpnego dnia w niedzielê
w godzinach po³udniowych. W akcjê ratownicz¹ zostali zaanga¿owani lekarze weterynarii pracuj¹cy w Inspekcji Weterynaryj-
nej, a wchodz¹cy w sk³ad sztabu kryzysowego. Z wielkim smutkiem przyjêli�my tragiczn¹ wiadomo�æ o trzech ofiarach �mier-
telnych w�ród lekarzy weterynarii obecnych na wystawie. Zginêli: lek.wet. Karolina Kacprzyk z Grójca, lek.wet. Krzysztof
Krogulski z Piotrkowa Trybunalskiego i lek.wet. Rados³aw �nioch z Koszalina. �l¹scy lekarze weterynarii nie ucierpieli w
katastrofie, choæ jeszcze w poniedzia³ek i wtorek sprawdzali�my wszelkie nap³ywaj¹ce doniesienia. Ponadto w najbli¿szych
szpitalach hospitalizowano czworo lekarzy weterynarii rannych w katastrofie. Wszelkie komunikaty dotycz¹ce katastrofy uka-
zywa³y siê na stronach internetowych KIL-W oraz �l.IL-W. Tak¿e apele o udzielanie poszkodowanym pomocy. �l¹ska Izba
Lekarsko-Weterynaryjna ustali³a adresy szpitali, w których pod troskliw¹ opiek¹ lekarsk¹ znajdowali siê nasi Koledzy, a trzech
z nich, najbardziej poszkodowanych uda³o siê nam odwiedziæ i zaoferowaæ pomoc. Ta tragiczna w skutkach katastrofa budow-
lana na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci. Wspó³czujemy rodzinom ofiar i ¿ywimy nadziejê, ¿e wszyscy poszkodowani w
wypadku wróc¹ szybko do zdrowia.

                                                                                                                                 MK

Z PRAC RADY

Uchwa³a Nr 524/IV/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie przesuniêæ �rodków finansowych w poszczególnych dzia³ach bud¿etu �l.IL-W w 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami) i § 3 uchwa³y nr 8/2005 Sprawozdawczego
Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 18.03.2005 r. uchwala siê co nastêpu-
je:

§ 1
Dokonuje siê zmian w bud¿ecie �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2005 r. nastêpuj¹co:
Zmniejsza siê pozycje :

- pozosta³e delegacje 1200,00
- delegacje kontroli lecznic 8000,00
- zapomogi bezzwrotne 6000,00
- dzia³alno�æ szkoleniowo-o�wiatowa 14020,00
- koszty obs³ugi prawnej 16700,00
 Razem 45920,00

Zwiêksza siê pozycje:
- zakup druków, materia³ów biurowych, �rodków czysto�ci,
materia³ów do kopiarek, komputerów, kawy, herbaty, amortyzacja itp. 3000,00
- op³aty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, naprawy, konserwacje,
us³ugi prawnicze i pozosta³e us³ugi 21926,00
- doposa¿enie biura 500,00
- wynagrodzenia urlopowe 62,00
- delegacje cz³onków Rady 2000,00
- delegacje cz³onków komisji sta³ych i nadzwyczajnych 1200,00
- sk³adki na rzecz KIL-W 17232,00
Razem 45920,00

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

Uzasadnienie:
Powy¿sza uchwa³a nie powoduje dodatkowych skutków finansowych, natomiast spowoduje dostosowanie planu wydat-

ków do faktycznych potrzeb w tym zakresie.
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Uchwa³a Nr 528/IV/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie przyznania jednorazowych premii pieniê¿nych dla pracowników 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�weterynaryj-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami), uchwala siê co nastêpuje:

§ 1
Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyznaje jednorazowe premie pieniê¿ne pani Magdalenie Górskiej w wyso-

ko�ci 1500,- (jeden tysi¹c piêæset z³otych) brutto i pani Marcie Pawlaczyk w wysoko�ci 750,- (siedemset piêædziesi¹t z³otych)
brutto.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

Uzasadnienie:
Pani Magdalena Górska i pani Marta Pawlaczyk, zatrudnione w Biurze �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowi-

cach, w okresie ostatniego kwarta³u 2005 r. wykaza³y siê bardzo du¿ym zaanga¿owaniem w pracy, a zw³aszcza zwi¹zanej z
przyjmowaniem, segregacj¹ i przedk³adaniem do dalszego urzêdowania wniosków w sprawie rejestracji zak³adów leczniczych
dla zwierz¹t.  Zadanie to wymaga³o niejednokrotnie du¿ego trudu i po�wiêcenia dodatkowego czasu pracy. Jednocze�nie ww.
pracownice bardzo dobrze wykonywa³y zadania bie¿¹ce, takie jak wydawanie paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych, przy-
gotowanie posiedzeñ Prezydium i posiedzeñ Rady �l.IL-W i przygotowanie posiedzeñ komisji  �l.IL-W. W okresie ostatniego
kwarta³u 2005 r. nast¹pi³o spiêtrzenie prac w  Izbie, ale dziêki sprawnemu dzia³aniu Biura wszystkie zadania zosta³y wykonane.
W zwi¹zku z powy¿szym Rada postanowi³a, jak w niniejszej uchwale.

W okresie sprawozdawczym Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach dzia³a³a w niezmienionym sk³a-
dzie. Prezydium Rady stanowili: prezes - dr Micha³ Konopa, wiceprezes - lek. wet. Andrzej Alweil, sekretarz - lek. wet. Adam
Paszek, skarbnik - lek. wet. Krzysztof Orlik oraz cz³onkowie - lek. wet. Mariusz Grzesiczek i lek. wet. Bogus³aw Kubica.
Ponadto w sk³ad  Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wchodzili: lek. wet. Krzysztof D¹browski, lek. wet. Zenon
Dobija, lek. wet. Beata Fuliñska, lek. wet. Barbara Gruca, lek. wet. Wojciech John, lek. wet. Miros³aw Lañski, lek. wet. Krzysz-
tof Markiewicz, lek. wet. Andrzej Szlichta, lek. wet. Ewa Wtorek i lek. wet. Tomasz Wysocki.

Obecnie samorz¹d zawodowy lekarzy weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej liczy 824 cz³onków. W okresie
sprawozdawczym dokonano wpisu do rejestru cz³onków �l¹skiej Izby 44 absolwentów, którzy uzyskali prawo wykonywania
zawodu, 12 osób, które przenios³y siê z terenu innych izb (ma³opolskiej - 2, warszawskiej � 2, lubelskiej -2, dolno�l¹skiej � 4,
wielkopolskiej � 1 i podkarpackiej � 1). W tym samym okresie skre�lono z rejestru z powodu przeniesienia do innych izb 14
osób (ma³opolskiej � 4, warszawskiej � 2, opolskiej � 1, dolno�l¹skiej � 1, wielkopolskiej � 4, zachodniopomorskiej � 1 i
kujawsko-pomorskiej -1). Zrzek³o siê prawa wykonywania zawodu 6 osób, a  5 osób skre�lono z powodu �mierci. W wyniku
braku wp³at sk³adek cz³onkowskich przez okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy prawo wykonywania zawodu utraci³o 12 lekarzy wete-
rynarii.

Ostatni Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podj¹³ 12 uchwa³:
- uchwa³ê dotycz¹c¹ regulaminu zjazdu i zasad jego prowadzenia,
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia  sprawozdania Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej,
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego Izby �l¹skiej,
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, uchwa³ê w sprawie sk³adki cz³onkowskiej
na rok 2005/2006,
- uchwa³ê zatwierdzaj¹c¹ wszystkie sprawozdania,
- uchwa³ê w sprawie bud¿etu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2005,
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia regulaminu organizacji organów �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich dzia³ania,
- uchwa³ê w sprawie zmiany uchwa³y nr 4/92 Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 13.11.1992 r. w sprawie
zasad dzia³ania Funduszu Samopomocy Kole¿eñskiej �l.IL-W,
- uchwa³ê w sprawie wyborów prezesa Rady, Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej, cz³onków Rady, za-
stêpców OROZ, cz³onków Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego i cz³onków Okrêgowej Komisji Rewizyjnej,

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNO�CI RADY �L¥SKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

ZA OKRES OD 18.03.2005 r. DO 18.03.2006 r.
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- uchwa³ê w sprawie wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii
- uchwa³ê w sprawie zatrudnienia w biurze �l.IL-W radcy prawnego.
Zjazd przyj¹³ równie¿ stanowisko w sprawie poprawy �ci¹galno�ci sk³adek cz³onkowskich oraz apel do Kole¿anek i Kolegów w spra-
wie przyspieszenia rejestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t.
W czasie IV kadencji,  do koñca stycznia 2006 r. Rada �l.IL-W odby³a 9 posiedzeñ i przyjê³a 782 uchwa³. Uchwa³y podjête przez Radê
dotyczy³y w szczególno�ci: skre�lenia z rejestru cz³onków w zwi¹zku z przeniesieniem siê do innej izby � 14, zrzeczenie siê prawa
wykonywania zawodu � 6, wykre�lenie z rejestru z powodu �mierci � 5, skre�lenie z powodu zalegania ze sk³adkami cz³onkowskimi
przez okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy � 12, stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru (absolwenci) � 44, wpis do
rejestru cz³onków (przeniesienia z innych izb) � 12, czasowe umorzenia nale¿nych sk³adek cz³onkowskich � 14, uchylenie uchwa³
obowi¹zuj¹cych � 3, wpis do ewidencji lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wydawania paszportów � 253, skre�lenie z rejestru
lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wydawania paszportów � 2, wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t � 367, odmo-
wa wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t � 5, zmiany w uchwa³ach o wpisie do ewidencji zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t na wniosek ich kierowników � 9, dostosowania zak³adów leczniczych dla zwierz¹t do obowi¹zuj¹cych warunków weteryna-
ryjnych � 3 oraz w sprawach ró
¿nych � 32.

Zgodnie z przyjêtym na zje�dzie w dniu 18 marca 2005 r. nowym regulaminem organizacji organów �l¹skiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej i trybu ich dzia³ania dokonano wyborów cz³onków Prezydium Rady �l.IL-W oraz przydzielono im zadania. Jednocze-
�nie Rada przyjê³a kadencyjny plan dzia³ania, którego trwa realizacja.

W czasie od 18 marca 2005 r. do dzisiaj zrealizowano wszystkie polecenia ostatniego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Leka-
rzy Weterynarii �l.IL-W w Katowicach. I tak od dnia 1 wrze�nia 2005 r. Izba posiada wsparcie prawne w oparciu o umowê podpisan¹
z kancelari¹ prawn¹. Z kolei zagadnienie �ci¹galno�ci zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich (stanowisko zjazdu) znalaz³o czê�ciowo roz-
wi¹zanie dziêki ustawowemu zapisowi o utracie prawa wykonywania zawodu przy braku op³acenia sk³adki przez 12 miesiêcy. Nie-
mniej jednak zaleg³e sk³adki s¹ �ci¹gane w trybie przepisów o egzekucji w administracji, a na bie¿¹co skarbnik upomina i wzywa w
wymaganym trybie d³u¿ników do zap³aty. Ostatnia sprawa to apel do Kole¿anek i Kolegów o przyspieszenie sk³adania wniosków o
rejestracje zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Tak, jak wiêkszo�ci okrêgowych izb, pomimo naszych wezwañ na ³amach Biuletynu i na
stronie internetowej, wiêkszo�æ wniosków o rejestracjê wp³ynê³a w ostatnim kwartale 2005 r. Rada wywi¹za³a siê jednak z na³o¿onego
na ni¹ obowi¹zku.

Prezydium Rady �l.IL-W zbiera³o siê równie¿ 9 razy przygotowuj¹c projekty uchwa³ i stanowisk Rady oraz wykonywa³o wszelkie
inne bie¿¹ce zadania samorz¹du. Obecno�æ w czasie posiedzeñ Prezydium Rady i Rady przedstawia³a siê, jak w poni¿szych zestawie-
niach:

Obecno�æ na posiedzeniach Rady �l.IL-W
Imiê i nazwisko  30.03.2005  13.05.2005  08.06.2005 30.08.2005 04.10.2005  04.11.2005  30.11.2005  29.12.2005 24.01.2006
Micha³ Konopa x x x x x x x x x
Andrzej Alweil x x x x x x x x x
Krzysztof
D¹browski x x x x x x x
Zenon Dobija x x x x x x x
Beata Fuliñska x x x x x x x x x
Barbara Gruca x x x x x x x x x
Mariusz
Grzesiczek x x x x x x  x
Wojciech John x x x x x x x x x
Bogus³aw
Kubica x x x x x x x x x
Miros³aw Lañski x x x x x x x x x
Krzysztof
Markiewicz x x x x x x x
Krzysztof Orlik x x x x x x x x x
Adam Paszek x x x  x x x x
Andrzej Szlichta x x x x x  x x x
Ewa Wtorek x x x x x x x x
Tomasz Wysocki x  x x x x x x

Obecno�æ na posiedzeniach Prezydium Rady �l.IL-W
Imiê i nazwisko 05.04.2005 04.05.2005 03.06.2005 19.07.2005 30.09.2005 21.10.2005  17.11.2005 20.12.2005 18.01.2006
Micha³ Konopa x x x x x x x x x
Andrzej Alweil x x x x x x x
Mariusz
Grzesiczek x x x x x x x
Bogus³aw Kubica x x x x x
Krzysztof Orlik x x x x x x x x x



77777
MARZEC  2006 BIULETYN      �L¥SKIEJ     IZBY     LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Zgodnie z wy¿ej wymienionym regulaminem organizacji or-
ganów �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich dzia³a-
nia powo³ano 4 komisje sta³e �l.IL-W: Komisjê ds. Lekarzy Wol-
nej Praktyki, której przewodnicz¹c¹ zosta³a kol. Violetta Olender,
Komisjê ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, prze-
wodnicz¹ca - kol. Ewa Wtorek, Komisjê Etyki, Deontologii i Hi-
storii Zawodu, przewodnicz¹cy - kol. Andrzej Szlichta i Komisjê
Finansow¹ i Samopomocy Kole¿eñskiej, przewodnicz¹cy  - kol.
Miros³aw Lañski. Ponadto powo³ano Nadzwyczajn¹ Komisjê ds.
Lekarzy Weterynarii Emerytów i Rencistów Lekarzy Weteryna-
rii. W sk³ad tych komisji wchodzili cz³onkowie Rady, a tak¿e i
inni lekarze weterynarii naszego samorz¹du. Komisje i ich sk³ady
osobowe powo³ano drog¹ uchwa³ Rady �l.IL-W. Tak¿e kolejn¹
uchwa³¹ powo³ano nowy sk³ad redakcji Biuletynu z kol. Andrze-
jem Alweilem, jako Redaktorem Naczelnym.

Wszyscy delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w
Toruniu wziêli udzia³ w tym wa¿nym dla zawodu wydarzeniu.
Nasi delegaci weszli do w³adz Krajowej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej. I tak kol. Miros³awa Tomaszewskiego oraz Jerzego
Smogorzewskiego wybrano do Krajowej Rady, kol. Zbigniewa
Krysztofiaka, jako zastêpcê Krajowego Rzecznika Odpowiedzial-
no�ci Zawodowej, kol. Andrzeja Alweila do Krajowego S¹du Le-
karsko-Weterynaryjnego, a kol. Miros³awa Lañskiego do Krajo-
wej Komisji Rewizyjnej.
Na zje�dzie prezentowali�my lub przedstawili�my do protoko³u
wcze�niej przyjête stanowiska �l¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej. Jeszcze przed zjazdem w Toruniu �l¹ska Izba podjê³a do-
brze uzasadnione uchwa³y w sprawie odznaczeñ cz³onków nasze-
go samorz¹du, które przekazano do KRL-W. W efekcie kol. Józef
Gomó³a zosta³ wyró¿niony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, kol. Bogus³aw Kubica Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi,
a kol. Anna Spyra i kol. Jan Skrzypiec odznakami Zas³u¿ony Pra-
cownik Rolnictwa. Tak wiêc w pe³ni zrealizowano wniosek na-
szej Izby.

Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki powo³ana
zosta³a uchwa³¹ Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Nr
261/IV/2005. W jej  sk³ad zatwierdzeni zostali:
przewodnicz¹ca -Violetta Olender, zastêpca przewodnicz¹cej �
Beata Fuliñska oraz cz³onkowie: Andrzej Alweil, Marcin Bojar-
ski, Krzysztof Czoga³a, Krzysztof D¹browski, Barbara Gruca,
Mariusz Grzesiczek, Wies³aw Jaranowski, Bogus³aw Kubica,
Miros³awa Lewicka, Krzysztof Markiewicz, Krzysztof Orlik,
Czes³aw Starosta, Marek Stroba, Oliwier Teodorowski, Ewa Wto-
rek i Alina Wrzask. Uchwa³¹ Rady kol. Czes³aw Starosta zosta³
odwo³any ze stanowiska cz³onka Komisji, a jego miejsce zaj¹³
kol. Andrzej Szlichta. Zasadniczym zadaniem Komisji w 2005
roku by³o dokonanie lustracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
przed ich rejestracj¹ lub w ramach nadzoru. Dokonano 139 takich
lustracji. Do 31.12.2005 zarejestrowanych zosta³o 349 zak³adów;
5 klinik, 5 lecznic, 125 przychodni, 214 gabinetów. W zwi¹zku z
licznymi w¹tpliwo�ciami, które wyst¹pi³y w pocz¹tkowej fazie
pracy komisji, co do jednolito�ci oceny zak³adów leczniczych,
przez poszczególnych cz³onków, komisja spotyka³a siê kilkakrot-
nie w celu standaryzacji procedur kontroli i rozwi¹zywania bie¿¹-
cych problemów. Jednocze�nie przewodnicz¹c¹ komisji  zapra-
szano na posiedzenia Rady, gdzie zgodnie z przyjêtymi procedu-
rami wspólnie z zastêpc¹ przewodnicz¹cej kol. Beat¹ Fuliñsk¹
przedstawia³a wyniki pracy komisji. Wiêkszo�æ wniosków reje-
stracyjnych rozpatrywano w ostatnich miesi¹cach roku i st¹d za
olbrzymi wysi³ek wszystkim cz³onkom komisji nale¿¹ siê ogrom-
ne podziêkowania.

Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
dzia³a³a pocz¹tkowo w sk³adzie: Ewa Wtorek � przewodnicz¹ca
oraz Zenon Dobija, Wojciech John, Bogus³aw Kubica, Miros³aw
Lañski, Joanna Pokorska, Andrzej Rawicz Grotowski, Katarzyna

SPRAWOZDANIA ROCZNE

Stachura i Tomasz Wysocki - cz³onkowie. Zebrania komisji odby-
³y siê w dniach 12.05.2005 r., 20.09.2005 r. , 25.11.2005 r. oraz
20.01.2006 r.

Omówiono miêdzy innymi takie tematy jak: organizowanie
szkoleñ dla lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej, przygotowanie pro-
jektu druków kontroli sprawdzaj¹cych po decyzjach administra-
cyjnych, upomnieniach i tytu³ach wykonawczych (wzory czê�cio-
wo przygotowano, do koñca lutego 2006 r. zostan¹ przedstawione
Komisji Krajowej), zagadnienie wynagradzania lekarzy wetery-
narii Inspekcji, realizacja obowi¹zuj¹cych od 01.01.2006 r. roz-
porz¹dzeñ higienicznych UE  (852/2004, 853/2004, 854/2004 ),
zagadnienie przed�wi¹tecznego uboju karpi, zagadnienie dotycz¹-
ce opiniowania projektów technologicznych w powiatach, a tak¿e
opracowano poprawki do projektu Kodeksu Etyki i Deontologii
Weterynaryjnej.

Komisjê Etyki, Deontologii i Historii Zawodu powo³ano
uchwa³¹ nr 2/IV/2005 z dnia 30.03.2005 r. na kadencjê 2005 �
2009. W sk³ad komisji wchodz¹: przewodnicz¹cy- Andrzej
Szlichta, cz³onkowie � Janusz Gutmañki (sekretarz � Lubliniec),
Karol Piwowarek (Tarnowskie Góry), Roman Piotrowski
(Mstów), Jordan Zawadzki (Zawiercie).
Komisja odby³a cztery posiedzenia, których tematem by³y spra-
wy organizacyjne (regulamin, plan dzia³ania, itp.) oraz rozpatrze-
nie skierowanych do komisji spraw. Komisja przekaza³a swoje
stanowiska Radzie w sprawie dzia³alno�ci firmy �Polymus� w
Czêstochowie i Katowicach (�objazdowa klinika�) i udzia³u leka-
rzy weterynarii w przedsiêwziêciach tej firmy. Drug¹ rozpatrywa-
n¹ spraw¹ by³a skarga lekarzy weterynarii, z  terenu innego woje-
wództwa na kolegów z województwa  �l¹skiego w zwi¹zku z or-
ganizowaniem tzw. punktów szczepieñ przeciw w�ciekli�nie. Ko-
misja w³¹czy³a siê w przygotowywanie i poszukiwanie biografii
lekarzy weterynarii,  którzy pracuj¹ lub pracowali na terenie na-
szego województwa w latach 1945 � 2005 � pomagaj¹c w ten
sposób zespo³owi, który zosta³ powo³any do tego zadania. Cz³on-
kowie komisji przygotowuj¹ redakcji Biuletynu materia³y z za-
kresu historii naszej Izby. Komisja zg³osi³a swoje uwagi do przed-
stawionego w  �¯yciu Weterynaryjnym� projektu nowego Kodek-
su Etyki i Deontologii Weterynaryjnej.

Komisja Finansowo - Gospodarcza i Samopomocy Kole¿eñ-
skiej �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dzia³a³a w sk³adzie:
kol. Miros³aw Lañski � przewodnicz¹cy oraz kol. kol. Gra¿yna
Ksiê¿opolska, Leszek Szczepañczyk, Jaros³aw Tomana - cz³on-
kowie. W okresie sprawozdawczym komisja zebra³a siê siedmio-
krotnie. W czasie kadencji do koñca 2005 r. komisja rozpatrzy³a
osiem podañ o przyznanie zapomogi, z czego cztery podania ko-
misja zaopiniowa³a negatywnie i cztery podania zaopiniowa³a
pozytywnie, proponuj¹c przyznanie zapomóg w pe³nej wysoko-
�ci. Komisja rozpatrzy³a i pozytywnie zaopiniowa³a cztery poda-
nia o zapomogi po zmar³ych wspó³ma³¿onkach - cz³onkach Izby.
W czasie Posiedzeniu Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej w imieniu komisji zg³oszono zagadnienie odp³atno�ci za
sprzeda¿ paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych. Sprawê tê
przejê³a do za³atwienia KRL-W.

Nadzwyczajna Komisja ds. Emerytów i Rencistów Lekarzy
Weterynarii kontynuowa³a dzia³alno�æ w 2005 r.  Uchwa³a nr 298/
IV/2005 Rady �l.IL-W z dnia 08.06.2005 r. powo³a³a sk³ad oso-
bowy komisji: przewodnicz¹cy � Zdzis³aw Sikora (Zawiercie),
cz³onkowie - Mieczys³aw Caban (Kroczyce � zmar³ w pa�dzier-
niku 2005), Stanis³aw Pytlowany (Bielsko-Bia³a), Karol Piwowa-
rek (Tarnowskie Góry), Aleksander Pendzich (Ruda �l¹ska), An-
drzej Szlichta (Czêstochowa) i Bogdan Wita³a (Katowice). Komi-
sja odby³a trzy spotkania. Przedstawiciele komisji uczestniczyli
w spotkaniu emerytów Podbeskidzia, które odby³o siê w dniu 3
czerwca 2005 r. w O�rodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kra-
jowej Izby w Wi�le. Zebrani wybrali na swojego przedstawiciela
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lekarza weterynarii Stanis³awa Pytlowanego. Kole¿anki i koledzy
z regionu katowickiego, jak na razie nie wykazuj¹ takich integra-
cyjnych inicjatyw. Pod patronatem �l¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej dzia³a równie¿ Klub Seniora lekarzy weterynarii  re-
gionu czêstochowskiego. Odby³o siê dziesiêæ spotkañ klubu.
Cz³onkowie klubu aktywnie uczestnicz¹ w pracach Izby. Udziela-
j¹ siê równie¿ w innych organizacjach, na przyk³ad kol. Andrzej
Brzózka jest prezesem Towarzystwa Mi³o�ników Ziemi K³obuc-
kiej, a kol. Leon Fabrowski i Andrzej Szlichta s¹ cz³onkami Za-
rz¹du Oddzia³u Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³u-
dniowo-Wschodnich,

Redakcja Biuletynu Informacyjnego �l.IL-W w sk³adzie: An-
drzej Alweil � Redaktor Naczelny, Mariusz Grzesiczek, Micha³
Konopa, Tomasz Wysocki � cz³onkowie oraz Magdalena Górska
- Sekretarz  Redakcji wywi¹za³a siê z obowi¹zku regularnego wy-
dawania Biuletynu. Wszystkie wa¿ne informacje t¹ drog¹ s¹ prze-
kazywane wszystkim cz³onkom naszego samorz¹du.
Wa¿nym uzupe³nieniem dzia³alno�ci informacyjnej Rady jest
strona internetowa �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nasza
strona uzyskuje pozytywne oceny internautów.

W okresie sprawozdawczym liczba projektów aktów praw-
nych, które ze wzglêdu na ich tre�æ wymaga³y zaopiniowania
przez samorz¹d zawodowy lekarzy weterynarii zdecydowanie siê
zmniejszy³a. Jednak¿e takie opinie wydawali�my, a najwiêksze
mo¿liwo�ci w tym zakresie posiadali nasi trzej cz³onkowie Krajo-
wej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Rada �l.IL-W opiniowa³a na
pro�bê �l¹skiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii osoby
kandyduj¹ce na stanowiska powiatowych lekarzy weterynarii lub
zastêpców powiatowych lekarzy weterynarii. Wszystkie wydane
opinie by³y pozytywne. Izba porozumiewa³a siê w ró¿nych spra-
wach z powiatowymi i miejskimi inspektoratami weterynarii, a
dotychczasow¹ wspó³pracê nale¿y oceniæ w tym zakresie jako
bardzo dobr¹.

Niestety w zakresie szkoleñ prowadzonych przez nasz¹ Izbê
nie osi¹gnêli�my sukcesu. Uda³o siê zorganizowaæ zaledwie dwa
szkolenia. Lekarze weterynarii uczestnicz¹ w kursach i szkole-
niach organizowanych przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ oraz w
szkoleniach organizowanych komercyjnie. Jednocze�nie przy
okazji �wiêta weterynaryjnego, które mia³o miejsce w pa�dzierni-
ku ubieg³ego roku w Wi�le, prof. dr hab. Marek Houszka wyg³osi³
wyk³ad �Etyczne rozdro¿a wzajemnych relacji cz³owiek � zwie-
rzê�. Zwa¿ywszy na prace, jakie maj¹ miejsce w Krajowej Radzie
Lekarsko-Weterynaryjnej, a dotycz¹ce ustalenia zasad i organiza-
cji kszta³cenia ustawicznego lekarzy weterynarii musimy w za-
kresie edukacyjnym w naszej Izbie jeszcze mocno w przysz³o�ci
popracowaæ. Przy okazji wyk³adu prof. dr. hab. Marka Houszki
warto zauwa¿yæ, ¿e dzieñ przed tym wyk³adem odby³ siê równie¿
w Wi�le Konwent Prezesów Izb Lekarsko-Weterynaryjnych z
udzia³em Prezydium Rady �l.IL-W. By³o to bardzo pracowite,

robocze i po¿yteczne spotkanie. �l¹ska Izba Lekarsko-Weteryna-
ryjna przygotowa³a uwagi do projektu Kodeksu Etyki i Deontolo-
gii Weterynaryjnej. Je�li zostan¹ one przyjête przez ca³y nasz sa-
morz¹d, to zostan¹ one przedstawione na planowanym Nadzwy-
czajnym Krajowym Zje�dzie Lekarzy Weterynarii.
Jednym z wa¿nych dzia³añ samorz¹du w minionym roku by³a
oferta ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialno�ci cywilnej
oraz nastêpstw nieszczê�liwych wypadków. To kontynuacja sta-
rego ubezpieczenia grupowego, które wydaje siê nie tylko nie-
zbêdne dla lekarza weterynarii, a jednocze�nie bardzo korzystne
maj¹c na wzglêdzie wysoko�ci sk³adek i sum ubezpieczeniowych.
Wspó³pracowali�my w powy¿szym zakresie z  Towarzystwem
Ubezpieczeniowym �InterPolska� S.A.
Samorz¹d zawodowy zrealizowa³ uchwa³ê ostatniego zjazdu do-
tycz¹c¹ bud¿etu Izby i gospodarki finansami. Stan finansowy
�l.IL-W jest dobry. Izba nie ma zobowi¹zañ finansowych ani za-
d³u¿eñ. Szczegó³owe dane zawiera sprawozdanie Skarbnika oraz
sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej. Zdecydowanie poprawi³a siê
w ci¹gu roku terminowo�æ wp³acania sk³adek cz³onkowskich.
Jednak¿e w stosunku do najwiêkszych d³u¿ników zastosowali�my
postêpowanie egzekucyjne, po wyczerpaniu innych form �ci¹-
gniêcia sk³adek. Wystosowali�my wobec d³u¿ników tytu³y wyko-
nawcze do odpowiednich Urzêdów Skarbowych. Znowelizowana
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wetery-
naryjnych pozwala w przypadku niezap³acenia sk³adek przez
okres powy¿ej 12 miesiêcy  odebraæ prawo wykonywania zawo-
du. Tak te¿ uczynili�my wobec 12 lekarzy weterynarii. Posiada-
my rezerwê finansow¹ na rachunku bankowym Izby. M¹dro�ci¹
samorz¹du bêdzie w³a�ciwe spo¿ytkowanie tej rezerwy.
Biuro Izby zosta³o wcze�niej przeniesione do budynku COIG przy
ul. Miko³owskiej 100 w Katowicach. W 2005 r. poszerzyli�my
powierzchniê biura i dokonali�my ma³ego remontu oraz zakupu
wyposa¿enia. Sta³o siê to zgodnie z wcze�niejszymi planami w
tym zakresie. Byæ mo¿e nawet niezgodnie z pierwotnymi zamie-
rzeniami Izba administruje w coraz wiêkszej ilo�ci ró¿nych spraw.
To nie tylko stwierdzanie prawa wykonywania zawodu lekarza
weterynarii, orzecznictwo zawodowe, opiniowanie lekarzy wete-
rynarii, kszta³towanie prawa weterynaryjnego i wszelkie inne za-
dania wymienione w art. 10 naszej ustawy, ale tak¿e coraz bar-
dziej absorbuj¹ca dzia³alno�æ w zakresie prowadzenia ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, nadzoru bie¿¹cego nad tymi
zak³adami, upowa¿niania lekarzy weterynarii do wydawania
paszportów i obrotu drukami paszportów, wydawania stosownych
za�wiadczeñ i certyfikatów, jak chocia¿by dla kole¿anek i kole-
gów podejmuj¹cych pracê za granic¹. Tym wszystkim zadaniom
sprostali�my w ostatnim roku.

Prezes Rady �l.IL-W
dr Micha³ Konopa

PROTOKÓ£ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI DZIA£ALNO�CI �L¥SKIEJ
IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W KATOWICACH ZA OKRES

01.01.2005  r. � 31.12.2005 r.

Kontrolê przeprowadzi³a Komisja Rewizyjna w sk³adzie:
lek. wet. Zbigniew Krysztofiak � przewodnicz¹cy
lek. wet. Magdalena Ha³a-Stêpieñ � cz³onek
lek. wet. Bogdan Lisak � cz³onek
lek. wet. Renata Pniak � cz³onek

Komisja przeprowadzi³a w dniu 08.02.2006 r. badania ca³okszta³tu dzia³ania oraz sprawozdania finansowego za okres 01.01.2005 r.
- 31.12.2005 r. w obecno�ci osób odpowiedzialnych za dzia³alno�æ merytoryczn¹ i gospodarkê finansow¹: W³adys³awa Garbieñ �
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ksiêgowa.
Cz³onkowie Izby. Realizacja sk³adek.
Stan osobowy � 820 cz³onków zgodnie z rejestrem komputerowym w programie Izba Weterynaryjna. Po analizie kartotek stwierdzono
zaleg³o�ci w op³acaniu sk³adek przez pewn¹ grupê cz³onków.

Wykonanie bud¿etu z tytu³u sk³adek bie¿¹cych to 83,40%.

Bud¿et i jego realizacja.

G³ównym �ród³em dochodu Izby s¹ wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich, rejestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t i sprzeda¿y
paszportów. Wp³ywy i wydatki realizowane w obrocie gotówkowym ujmowane s¹ na bie¿¹co w raporcie kasowym. Natomiast bezgo-
tówkowe w wyci¹gach bankowych sporz¹dzonych przez ING Bank �l¹ski w Katowicach. W okresie od 01.01.2005 r. � 31.12.2005 r.
Izba osi¹gnê³a dochody statutowe w kwocie: 538.833,00 (s³ownie: piêæset trzydzie�ci osiem tysiêcy osiemset trzydzie�ci trzy z³ote) z
nastêpuj¹cych tytu³ów:

- sk³adki cz³onkowskie 267.668,-
- sprzeda¿ paszportów 59.631,-
- rejestracja ZLZ 110.700,-
- zaleg³e sk³adki 97.622,-
- pozosta³e 3.212,-

Na koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem w okresie sprawozdawczym wydatkowano 367.796,00 (s³ownie: trzysta sze�ædziesi¹t
siedem tysiêcy siedemset dziewiêædziesi¹t sze�æ z³otych ) i przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

- wynagrodzenia 63.454,-
- sk³adki ZUS i inne 11.980,-
- koszty utrzymania Biura 98.820,-
- delegacje 57.544,-
- koszty organizacji zjazdu 6.881,-
- sk³adka na rzecz KIL-W 91.042,-
- koszty wydawania Biuletynu 23.175,-
- pozosta³e koszty 14.900,-

Dochody i wydatki �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w stosunku do planowanych w bud¿ecie na rok 2005 przedstawia poni¿sza
tabela:
I DOCHODY

Dochody Plan Wykonanie % wykonania
1) sk³adki cz³onkowskie 320.940,00 267.667,91 83,40%
2) sprzeda¿ paszportów 59.631,60
3) rejestracja ZLZ 30.000,00 110.700,00 369,00%
4) pozosta³e wp³ywy statutowe 2.000,00 3.211,58 160,00%
5) zaleg³e sk³adki 58.800,00 97.622,38 166,00%
RAZEM 411.740,00 538.833,47 130,97%

II KOSZTY

Koszty Plan Wykonanie % wykonania
1)wynagrodzenia: 74.380,00 63.453,78 86,70%
- wynagrodzenia ze stosunku pracy i z tytu³u
umowy-zlecenia 61.080,00 59.733,78 97,80%
- wynagrodzenia dla bieg³ych wykonuj¹cych
ekspertyzy na rzecz S¹du Okrêgowego i OROZ 5.000,00 2.220,00 44,40%
- pozosta³e umowy�zlecenia wyk³adowców 10.000,00 1.500,00 15,00%
- koszty obs³ugi prawnej 3.300,00 -  -
2) sk³adki ZUS i inne 15.282,00 11.980,39 78,40%
- sk³adki ZUS 13.720,00 10.418,13 75,90%
- wynagrodzenia urlopowe 1.562,00 1.562,26 100%
3) koszty utrzymania biura 102.426,00 98.819,66 96,50%
- zakup druków, materia³ów biurowych,
�rodków czysto�ci, materia³ów do kopiarki
i komputera, kawy, herbaty, cukru 13.000,00 12.906,99 99,28%
- doposa¿enie biura Izby 4.500,00 4.334,45 96,32%
- us³ugi obce (w tym): 84.926,00 81.578,22 96,05%
- op³aty pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz
�mieci, naprawy, konserwacje, op³aty bankowe,
pozosta³e us³ugi 51.926,00 51.388,73 98,96%
- czynsze 33.000,00 30.189,49 91,48%
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4) delegacje 65.500,00 57.543,55 87,85%
- cz³onków Rady 33.000,00 32.907,76 99,72%
- rzecznika odpowiedzialno�ci zawodowej 5.000,00 3.875,85 77,51%
- s¹du okrêgowego 5.000,00 2.787,96 55,74%
- komisji rewizyjnej 2.500,00 2.491,75 99,64%
- cz³onków komisji sta³ych i nadzwyczajnych 4.200,00 4.270,00 101,60%
- delegacje kontroluj¹cych ZLZ (zgodnie z ustaw¹) 12.000,00 9.984,53 83,20%
- pozosta³e delegacje 3.800,00 1.225,70 32,25%
5) koszty organizacji zjazdu 8.000,00 6.881,27 86,01%
6) sk³adki na rzecz Krajowej
Izby Lekarsko- Weterynaryjnej 91.772,00 91.048,00 99,20%
7) koszty wydawania Biuletynu 25.000,00 23.175,41 92,70%
8) pozosta³e koszty 28.980,00 14.900,00 47,96%
- zapomogi bezzwrotne 14.000,00 11.500,00 82,14%
- nagrody dla absolwentów 2.000,00 1.500,00 75,00%
- dzia³alno�æ szkoleniowo-o�wiatowa 12.980,00 1.900,00 14,63%
OGÓ£EM 411.340,00 367.796,06 89,41%

Z realizacji bud¿etu wynika, ¿e planowane wydatki wykonane zosta³y w 89,41%.  Nale¿y  podkre�liæ, ¿e gospodarka wydatków
by³a przemy�lana i oszczêdna.
Rozrachunki.

Na koncie 201 �Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami�  widnieje kwota 2.018,76 z³. Dotyczy ona �wiêtokrzyskiej Izby w Kiel-
cach.

Ksiêgowo�æ  nadal prowadzona jest komputerowo. Dokumentacja ksiêgowa przechowywana jest w segregatorach z podzia³em na
kasow¹ i bankow¹.

Kontrola dokumentacji finansowo-ksiêgowej wykaza³a:
- stan gotówki w kasie na dzieñ 31.12.2005 r. �0� zgodnie z raportem kasowym z dnia 31.12.2005 r.
- stan konta bankowego wg wyci¹gu nr 274 z dnia 31.12.2005 r. wynosi³ 171.971,72 z³ (s³ownie: sto siedemdziesi¹t jeden tysiêcy
dziewiêæset siedemdziesi¹t jeden z³otych 72/100).
- stan konta bankowego OKO wg wyci¹gu nr 7 z dnia 31.12.2005 r. wynosi³ 51.121,23 z³ (s³ownie: piêædziesi¹t jeden tysiêcy sto
dwadzie�cia jeden z³otych 23/100).

Kontrolê kasy przeprowadzono w obecno�ci pani Magdaleny Górskiej, referenta biura i  pani W³adys³awy Garbieñ, ksiêgowej.
Ksi¹¿ka druków �cis³ego zarachowania prowadzona jest zgodnie z zasadami finansowymi.
Ksi¹¿eczka czeków rozrachunkowych � nie korzystano.

Praca Izby.
W kontrolowanym okresie odby³o siê 8 posiedzeñ protokolarnych Prezydium i 8 posiedzeñ Rady  Izby. W okresie sprawozdaw-

czym podjêto 719 uchwa³ Rady Izby.
Na dzieñ 08.02.2006 r. wg bazy �Izba Wet.� lista cz³onków wynosi: 824 osoby, w tym 27 emerytów - lek. wet. nie wykonuj¹cych
zawodu.

Od dnia 01.01.2005 do 31.12.2005 r.:
- 43 lek. wet. otrzyma³o prawo do wykonywania zawodu
- 8 lek. wet. przenios³o siê z innych izb do �l¹skiej Izby
- 14 lek. wet. zosta³o skre�lonych z powodu przej�cia do innej izby
- 11 lek. wet. zosta³o skre�lonych z powodu �mierci i zrzeczenia siê praw do wykonywania zawodu
- 11 lek. wet. zosta³o wykre�lonych z rejestru z tytu³u utraty prawa wykonywania zawodu w zwi¹zku z niep³aceniem sk³adek przez
okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.
Wnioski:
1. Z nieoprocentowanego konta bankowego przelaæ wolne �rodki w wysoko�ci ok. 130.000,- na konto OKO � oprocentowane.
2. Regularnie przekazywaæ wolne  �rodki na to konto.
3. Z uwagi na korzystny bilans i dalsze mo¿liwo�ci finansowe sk³oniæ siê do kupna w³asnego lokalu.
4. Uregulowaæ konto 201 �Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami� � dotyczy zaleg³o�ci �wiêtokrzyskiej Izby.
5. Z uwagi na wystêpuj¹ce jeszcze nieterminowe sp³aty sk³adek cz³onkowskich (17%) wydaje siê zasadne, aby sukcesywnie d¹¿yæ do
zmiany tej sytuacji � patrz uchwa³a zjazdu w sprawie sk³adek cz³onkowskich.

Komisja podsumowuj¹c pierwszy rok pracy Rady stwierdza, ¿e gospodarka finansowa by³a przemy�lana i oszczêdna.

Podpisy:
lek. wet. Zbigniew Krysztofiak
lek. wet. Magdalena Ha³a-Stêpieñ
lek. wet. Bogdan Lisak
lek. wet. Renata Pniak

SPRAWOZDANIA ROCZNE
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Zgodnie z zakresem czynno�ci, skarbnik odpowiada za gospodarkê finansow¹ �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a w szcze-
gólno�ci:
1/ przygotowuje projekty preliminarzy bud¿etowych,
2/ wspó³dzia³a z komisj¹ finansow¹ i samopomocy kole¿eñskiej w sprawie opracowania analiz z zakresu dzia³alno�ci finansowo-
gospodarczej �l.IL-W
3/ przygotowuje sprawozdania z wykonania bud¿etu i referuje je na posiedzeniach Prezydium Rady �l.IL-W
4/ nadzoruje ksiêgowo�æ i sprawozdawczo�æ finansow¹ �l.IL-W oraz przygotowuje projekty dokumentów okre�laj¹cych obieg doku-
mentów ksiêgowych.
5/ kieruje egzekwowaniem wierzytelno�ci, zg³asza wnioski o ich umorzenie.
6/ kontroluje dzia³alno�æ gospodarcz¹, w tym inwestycyjn¹ i remontow¹ Rady �l.Il-W
Maj¹c na uwadze powy¿szy zakres czynno�ci, jak równie¿ powierzone finanse kole¿anek i kolegów w postaci Waszych sk³adek cz³on-
kowskich, skarbnik sumiennie i rzetelnie czuwa³ nad prawid³ow¹ gospodark¹ finansow¹.
Istnieje kilka �róde³ dochodu do bud¿etu. S¹ to w g³ównej mierze sk³adki cz³onkowskie, które w 2005 roku stanowi³y 49,66% dochodu
�l.IL-W, a razem ze �ci¹gniêtymi zaleg³ymi sk³adkami z poprzednich lat stanowi³y a¿ 67,79 % dochodu. Analizuj¹c op³acanie sk³adek,
g³ówne zajêcie skarbnika skupi³o siê na spowodowaniu �ci¹gniêcia zaleg³ych sk³adek. Ju¿ w kwietniu wys³ali�my 174 upomnienia o
zap³atê. Trzeba przyznaæ, ¿e pomoc¹ by³ artyku³ 65 Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z 21
grudnia 1999 r., mówi¹cy o stwierdzeniu utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii, który zalega przez okres d³u¿-
szy ni¿ 1 rok.
Pomimo wys³ania kilku upomnieñ oraz pisma prezesa, Rada �l.IL-W by³a zmuszona w 11 przypadkach wydaæ uchwa³y o stwierdzeniu
utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
Mimo du¿ej poprawy na polu �ci¹galno�ci sk³adek trzeba ci¹gle monitorowaæ ich op³acanie i nie dopuszczaæ do narastania ich, co jest
równie¿ w interesie samych p³ac¹cych.
Drugim powa¿nym �ród³em dochodu by³y wp³ywy z op³at za rejestracje ZLZ. Stanowi³y one 20,54% wszystkich wp³ywów. Jest to
powa¿ny zastrzyk do bud¿etu, jednak tylko jednorazowy, i dobrze, bo to przecie¿ nasze pieni¹dze.
Pozosta³e dochody pochodzi³y ze sprzeda¿y paszportów.
W dziale dochodów plan wykonali�my w ponad 130%.
W dziale kosztów skarbnik przygl¹da³ siê ze szczególn¹ uwag¹ delegacjom zespo³ów kontroluj¹cych ZLZ. Trzeba przyznaæ, ¿e delega-
cje by³y kierowane oszczêdnie i z rozwag¹. Wykonano 83,2% zak³adanych kosztów delegacji.
Koszty utrzymania biura, w tym czynsz dzier¿awny, stanowi¹ 26,87% wszystkich kosztów. Obok sk³adki na rzecz Krajowej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej jest to drugi co do wielko�ci czynnik obci¹¿aj¹cy nasz bud¿et.

W zwi¹zku z powy¿szym skarbnik poddaje pod rozwagê kupno lokalu pod dzia³alno�æ �l.IL-W. Poczyni³em w tym zakresie ju¿
rozeznanie. W rejonie Katowic mo¿na by by³o nabyæ lokal o powierzchni 100-130 m kw. za kwotê ok. 250.000 z³ co stanowi³oby
warto�æ dzisiejszego czynszu za ok.6 lat. Zwracam siê do szanownych delegatów na Zjazd Sprawozdawczy o opiniê na ten temat.
Na dzieñ 31.XII 2005 na kontach naszej Izby widnia³y kwoty 171.971,72 na koncie rozrachunkowym oraz 51.121,23 na koncie wy¿ej
oprocentowanym OKO. Na dzieñ dzisiejszy nasza Izba nie posiada ¿adnych zad³u¿eñ wobec jakichkolwiek kontrahentów.
I tym optymistycznym akcentem chcia³bym zakoñczyæ sprawozdanie skarbnika �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Krzysztof Orlik
Skarbnik �l.IL-W

SPRAWOZDANIE SKARBNIKA �L¥SKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ ZA 2005 ROK

SPRAWOZDANIA ROCZNE

Od pocz¹tku kadencji do koñca 2005 r. prowadzono 13 postêpowañ wyja�niaj¹cych (w tym dwa przekazane jako niezakoñczone z
poprzedniej kadencji).
Piêæ postêpowañ umorzono, jeden wniosek o ukaranie skierowano do s¹du, siedem postêpowañ z ubieg³ego roku trwa nadal.
Sze�æ postêpowañ dotyczy³o nieprawid³owo�ci w leczeniu zwierz¹t i braku prawid³owo prowadzonej dokumentacji, a wszczêto je po
z³o¿eniu skarg przez w³a�cicieli, jedna skarga dotyczy³a nieprawid³owo�ci w dzia³aniu �mobilnej kliniki�, jedna skarga dotyczy³a
nieprawid³owo�ci w czipowaniu zwierz¹t, jedna skarga dotyczy³a nieprawid³owo�ci w wystawianiu paszportów i nieprawid³owej rekla-
mie, dwie skargi dotyczy³y nieprawid³owo�ci przy organizacji akcji szczepieñ przeciwko w�ciekli�nie, jedna skarga dotyczy³a sporu z
lekarzem powiatowym w zwi¹zku z wyznaczeniami.

W 2006 r. rozpoczêto ju¿ 9 postêpowañ wyja�niaj¹cych. Jedno dotyczy nieprawid³owo�ci w leczeniu kota, siedem dotyczy braku
nadzoru lekarzy weterynarii nad prac¹ techników weterynarii, jedno dotyczy nieprawid³owo�ci w wystawianiu paszportów i znakowa-
niu zwierz¹t.
Rzecznik, w zwi¹zku z pytaniami kierowanymi przez w³a�cicieli zwierz¹t, a tak¿e problemami poruszanymi przez Kolegów w trakcie
prowadzonych postêpowañ pragnie zachêciæ do dyskusji nad nastêpuj¹cymi sprawami:
- wypracowanie standardów wspó³pracy oraz odpowiedzialno�ci i odp³atno�ci za wykonywane us³ugi w zwi¹zku z korzystaniem z
pomocy lekarzy  medycyny (szczególnie przy wykonywaniu zabiegów stomatologicznych, okulistycznych i ortopedycznych).
- w zwi¹zku z tym, ¿e po wej�ciu w ¿ycie nowej ustawy o ZLZ kliniki i lecznice pracuj¹ ca³odobowo, sprzeciw wielu w³a�cicieli budzi
pobieranie wy¿szych o 50% op³at po godzinie 2000 (powo³uj¹ siê na przyk³ad aptek ca³odobowych i prywatnych klinik stomatologicz-
nych dla ludzi, gdzie leki i us³ugi w godzinach nocnych nie s¹ dro¿sze),
- bezwzglêdny sprzeciw w³a�cicieli i Kolegów budzi fakt pobierania przez wielu lekarzy weterynarii op³at z góry za ca³e leczenie,

SPRAWOZDANIE OKRÊGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNO�CI
ZAWODOWEJ �L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNO�CI OKRÊGOWEGO S¥DU LEKARSKO-
WETERYNARYJNEGO �L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W

KATOWICACH ZA OKRES 18.03.2005 r. � 28.02.2006 r.
Okrêgowy S¹d Lekarsko-Weterynaryjny w minionym okresie sk³ada³ siê z 9 cz³onków, tj.:

Zbigniew Blimke,
Tadeusz Ha³aczkiewicz,
Halina Ko³acz,
Violetta Olender,
Jan Skrzypiec,
Grzegorz Tokarczyk,
Arkadiusz W¹troba,
Daniel Wierzbinka,
Jordan Zawadzki.
W okresie sprawozdawczym s¹d rozpozna³ 4 sprawy na 5 posiedzeniach (w jednym przypadku dwukrotnie ze wzglêdu na niestawienie
siê obwinionego na rozprawê) z zakresu przewinienia zawodowego lekarzy weterynarii. W 3 przypadkach S¹d wyda³ prawomocne
wyroki zakoñczone w 1 przypadku upomnieniem, w 2 uniewinnieniem � we wszystkich przypadkach sprawy dotyczy³y niew³a�ciwie
prowadzonej dokumentacji lub jej braku zwi¹zanej z leczeniem zwierz¹t. W czwartym przypadku s¹d wyda³ wyrok uniewinniaj¹cy,
niemniej jednak osoba skar¿¹ca siê z³o¿y³a odwo³anie, które po konsultacjach z radc¹ prawnym przes³ano do Krajowego S¹du Lekar-
sko-Weterynaryjnego wraz z dokumentacj¹. Sprawa dotyczy³a niewydania dokumentacji leczenia konia.

Przewodnicz¹cy OSL-W Daniel Wierzbinka

SPRAWOZDANIA ROCZNE

nieraz na wiele dni do przodu, na niema³e sumy, które po zaniechaniu leczenia, zmianie lekarza czy padniêciu zwierzêcia bardzo trudno
odzyskaæ,
- nale¿a³oby tak¿e pomy�leæ nad kart¹ praw naszych pacjentów (i ich w³a�cicieli), dostêpn¹ w postaci skromnego chocia¿by plakatu w
ka¿dej lecznicy, podobnej do tych, z którymi mamy do czynienia w placówkach dla ludzi (wielu w³a�cicieli w trakcie postêpowañ pyta
o takow¹ kartê i o to jakie maj¹ prawa),
- w zwi¹zku z postêpowaniami dotycz¹cymi nieprawid³owo�ci w znakowaniu zwierz¹t, nale¿a³oby jednoznacznie okre�liæ zakres czyn-
no�ci lekarza weterynarii przy czipowaniu (czy to na pewno tylko implantacja mikroprocesora?).
Koñcz¹c mam nadziejê, ¿e do koñca kadencji nie wp³yn¹ ju¿ ¿adne skargi i OROZ nie bêdzie ju¿ musia³ wszczynaæ ¿adnych postêpo-
wañ czego Pañstwu, moim Zastêpcom i sobie ¿yczê.

OROZ Miros³awa Lewicka

Przyjmê na sta¿ i do pracy:

Przyjmê do do pracy lekarza weterynarii
Siemianowice �l¹skie, Klonowa 9
tel. 032 228 72 24, 228 72 58
aktualizacja 13.02.2006 

Przyjmê do pracy lekarza weterynarii z 2-,3- letnim sta¿em
Tychy Al. Niepodleg³o�ci 98
tel. 604 49 37 87
aktualizacja 13.02.2006

Lecznica dla zwierz¹t
Mys³owice, ul. E. Plater 6
tel. 032 222 58 67, 0501 955 017
aktualizacja 13.02.2006

Lecznica dla zwierz¹t �Terier�
Sosnowiec, ul. Gospodarcza 32
tel. 291 17 58
Przyjmê od zaraz lekarza i technika weterynarii!!!
aktualizacja 13.02.2006

Przyjmê na sta¿ tegorocznych absolwentów z mo¿liwo�ci¹
pó�niejszego zatrudnienia lub zatrudniê lekarza weterynarii
Grzegorz Golba, tel. 032 290 86 09, 0606 272 917

Lecznica Weterynaryjna 
41-200 Sosnowiec, ul. Zamkowa 8a
tel. 032 266 12 88

Przyjmê do pracy lekarza weterynarii
Katowice, ul. Chrobrego 9
tel. 032  353 00 32
aktualizacja 13.02.2006

Przyjmê do pracy lekarza weterynarii
Przychodnia weterynaryjna D. Czekaj
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 31-33
tel. 032 270 43 29
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PODATKI
Skala podatkowa w 2005 i 2006 r.

Podstawa obliczenia podatku (w z³) Podatek wynosi
Ponad do

37.024 19% podstawy obliczenia minus kwota 530 z³ 08 gr
37.024 74.048 6.504 z³ 48 gr + 30% nadwy¿ki ponad 37.024 z³
74.048 600 000 17.611 z³ 68 gr + 40% nadwy¿ki ponad 74.048 z³
600 000 227 992 z³ 48 gr + 50% nadwy¿ki ponad 600 000 z³*

Kwota wolna od podatku                          2.790 z³

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w 2005  i 2006 r.

Wyszczególnienie 2005 r.
Miesiêcznie (w z³) Rocznie (w z³)

Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej
miejscowo�ci 102,25 1227,00
Dla zatrudnionych u wielu pracodawców jednocze�nie w tej
samej miejscowo�ci 1840,77
Dla doje¿d¿aj¹cych z innej miejscowo�ci zatrudnionych u
jednego pracodawcy 127,82 1533,84
Dla doje¿d¿aj¹cych z innej miejscowo�ci zatrudnionych u
wielu pracodawców 2300,94

Odsetki ustawowe i od zaleg³o�ci podatkowych

Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)
Od 15 pa�dziernika 2005 r. 11,5% Dz.U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1662
Odsetki od zaleg³o�ci podatkowych (w stosunku rocznym)
Od 1 wrze�nia 2005 r. 12% M.P. z 2005 r. Nr 52, poz. 723

Maksymalne stawki podatku od nieruchomo�ci w 2006 r.

·        Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków � 0,68 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej,
·        Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych � 3,61 z³ od 1 ha powierzchni,
·        Od pozosta³ych gruntów (wszystkich poza wymienionymi, a wiêc g³ównie zajêtych pod budownictwo mieszkaniowe) � 0,33 z³ od
1 mkw. powierzchni u¿ytkowej,
·        Od budynków mieszkalnych � 0,56 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej,
·        Od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej � 18,43 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej,
·        Od budynków  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym �
8,58 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej,
·        Od budynków  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych � 3,71 z³ od 1
mkw. powierzchni u¿ytkowej,
·        Od pozosta³ych budynków (m. in. gara¿y wolno stoj¹cych i innych - je�li s¹ budynkami w rozumieniu prawa budowlanego) � 6,17
z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej,
·        Od budowli  �  2% ich warto�ci.
 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH

Minimalne wynagrodzenie za pracê (w z³)

Okres obowi¹zywania Wysoko�æ w z³otych Podstawa prawna
Od 1 stycznia 2006 r. 899,10 - (kwota brutto 100%)

719,28 - (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2005  r. Nr 177 poz. 1469
Od 1 stycznia 2005 r. 849,00 - (kwota brutto 100%)

679,20 - (w pierwszym roku pracy 80%)
764,10 - (w drugim roku pracy 90%) Dz.U. z 2004 r. Nr 201, poz. 2062

WSKA�NIKI
WA¯NE W DZIA£ALNO�CI

WA¯NE W DZIA£ALNO�CI GOSPODARCZEJ
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Zasi³ek rodzinny

Okres obowi¹zywania Wyszczególnienie Kwota (w z³ miesiêcznie)
Od 1 maja 2004 r.
do 31 sierpnia 2005 r. na pierwsze i drugie dziecko 43

na trzecie dziecko 53
na czwarte i kolejne dziecko 66

W okresie od 1 wrze�nia 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. wysoko�æ zasi³ku nie ulega zmianie
Od 1 wrze�nia 2006 r. na dziecko w wieku do ukoñczenia 5 roku ¿ycia 44

na dziecko w wieku powy¿ej 5 roku ¿ycia
do ukoñczenia 18 roku ¿ycia 56
na dziecko w wieku powy¿ej 18 roku ¿ycia
do ukoñczenia 24 roku ¿ycia 65

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne przedsiêbiorców

Okres obowi¹zywania � styczeñ i luty 2006r.
Rodzaj ubezpieczenia Sk³adka % Kwota (w z³)
Emerytalne 19,52 274,91
Rentowe 13 183,08
Chorobowe 2,45 34,50
Wypadkowe 0,97 - 3,86*
Zdrowotne 8,75 163,78**
Fundusz Pracy 2,45 34,50

DIETY I RYCZA£TY

Podró¿e s³u¿bowe w kraju w 2006 r.

Okres obowi¹zywania Dieta (w z³) Rycza³t za nocleg (w z³) Rycza³t za dojazd (w z³)
Od 1 stycznia 2006 r. 22 33,00 4,40

Zwrot kosztów przejazdu - jazdy zamiejscowe

Rodzaj pojazdu Stawka za 1 km (w z³) aktualna od 1 stycznia 2006 r.
Samochód osobowy o poj. skokowej do 900 cm sze�c. 0,4894
Samochód osobowy o poj. skokowej pow 900 cm sze�c. 0,7846
Motocykl 0,2161
Motorower 0,1297

Rycza³ty samochodowe - stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Okres obowi¹zywania Samochód osobowy o pojemno�ci skokowej
do 900 cm sze�c. powy¿ej 900 cm sze�c.

Od 18 listopada 2004 r. 0,4894 0,7846

Okres obowi¹zywania Motocykl Motorower
Od 18 listopada 2004 r. 0,2161 0,1297

DZIA£ALNO�Æ GOSPODARCZA
Zasady p³atno�ci

Dokonywanie lub przyjmowanie p³atno�ci zwi¹zanych z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ nastêpuje za po�rednictwem ra-
chunku bankowego przedsiêbiorcy w ka¿dym przypadku, gdy:
- stron¹ transakcji, z której wynika p³atno�æ, jest inny przedsiêbiorca oraz
- jednorazowa warto�æ transakcji, bez wzglêdu na liczbê wynikaj¹cych z niej p³atno�ci, przekracza równowarto�æ
15 000 euro, przeliczonych na z³ote wed³ug �redniego kursu walut obcych, og³aszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia
miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, w którym dokonano transakcji.

2005 i 2006 r.
Miesi¹c Kurs �redni euro wg NBP Równowarto�æ Podstawa prawna tabela NPB nr

15 000 euro
Styczeñ 2006 r. 3.8598 57 897,00 z³ 252/A/ NBP/2005
Grudzieñ 2005 r. 3.9053 58 579,50 z³ 231/A/ NBP/2005

WA¯NE W DZIA£ALNO�CI GOSPODARCZEJ

Dochód zadeklarowany od podstawy
wymiaru sk³adek nie mo¿e byæ
ni¿szy od 1408,34 z³
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Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii w formie �wiadcze-
nia us³ug w zak³adzie leczniczym dla zwierz¹t jest typow¹ dzia-
³alno�ci¹ gospodarcz¹ ( bez wzglêdu na podleg³o�æ lub nie zapi-
som ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej). Jak ka¿da
tego typu dzia³alno�æ, aby by³a skuteczna powinna m. in. byæ wi-
doczna i znana potencjalnym klientom. St¹d te¿ zarówno zapisy
ustawowe (art. 29 ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t),
jak i zapisy Kodeksu Etyki i Deontologii Weterynaryjnej ( art. 8,
32 i 46), oraz uchwa³y krajowej Rady Lekarsko � Weterynaryjnej
(uchwa³a nr 56/2003/III w sprawie zasad informowania o wyko-
nywaniu praktyk lekarsko - weterynaryjnych i uchwa³a nr 80/
2004/III w sprawie oznaczania zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t), które w zamy�le samorz¹du zawodowego normuj¹, regulu-
j¹, nie dopuszczaj¹ do konfliktów i  zapobiegaj¹ nieuczciwej kon-
kurencji daj¹ mo¿liwo�æ og³aszania i informowania o wykonywa-
niu us³ug lekarsko � weterynaryjnych. Korzystamy z tych praw
zgodnie ze swoimi potrzebami i mo¿liwo�ciami, które daj¹ nam
tak¿e mas media, publika-
tory i wydawnictwa infor-
macyjne. Czy korzystamy
z nich zgodnie z przyto-
czonymi wy¿ej normami
to ju¿ zupe³nie inna spra-
wa, a o konsekwencjach
najlepiej wiedz¹ ci, którzy trafili
pod postêpowanie Okrêgowego
Rzecznika Odpowiedzialno�ci  Za-
wodowej lub ci na których skar¿¹
siê pokrzywdzeni nieuczciw¹ kon-
kurencj¹ lekarze. O winie lub jej
braku decyduje oczywi�cie korpo-
racyjny s¹d, lub je¿eli kto� sobie ¿y-
czy za³o¿yæ sprawê cywiln¹, s¹d
powszechny.

Dla urozmaicenia kilka fotogra-
ficznych ciekawostek z tego tematu
- patrz zdjêcia.

Bardzo ciekawym dla mnie za-
gadnieniem sta³o siê ostatnio publi-
kowanie informacji telefonicznych i adresowych o zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t, we wszelkiego rodzaju ksi¹¿kach tele-
fonicznych, jak np. Polskie Ksi¹¿ki Telefoniczne, Panorama Firm,
czy Ksi¹¿ka Telefoniczna TP. Po pierwsze samorz¹d zawodowy

powinien zaj¹æ siê nazewnictwem i kategoriami zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t og³aszanych w tych wydawnictwach. My�lê,
¿e w 2007 roku og³aszanie niezgodne z ustaw¹ powinno byæ przez
samorz¹d piêtnowane. Odpowiedzialno�æ za tre�æ tych anonsów
na pewno ponosi og³oszeniodawca, ale zamieszczanie rodzaju za-
k³adów spoczywa na wydawcy. Z roku na rok coraz wiêcej wy-
dawnictw ¿¹da zap³aty za umieszczenie informacji o numerze te-

lefonicznym w swojej ksi¹¿ce.
Dziwi mnie to niezmiernie, gdy¿
skuteczno�æ w pozyskiwaniu no-
wych klientów za pomoc¹ infor-
macji w ksi¹¿ce telefonicznej jest
moim zdaniem dosyæ ma³o sku-
teczna i stanowi tylko jedn¹
z form informowania o us³ugach
lekarsko � weterynaryjnych. S¹-
dzê, ¿e w³a�nie z powodu op³at i to
rosn¹cych z ka¿dym wydaniem,
coraz mniej lekarzy weterynarii i
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
mo¿na znale�æ w ksi¹¿kach telefo-
nicznych. Có¿ jest warta ksi¹¿ka
telefoniczna, w której abonenci nie
bêd¹ og³aszani? Bêdzie to wydaw-

nictwo coraz mniej przydatne dla potencjalnych us³ugobiorców, a
op³aty i to coraz wiêksze bêd¹ zniechêcaæ abonentów do korzy-
stania z tego rodzaju informowania. Na rynku jest du¿a mo¿li-
wo�æ  darmowego og³aszania siê na stronach internetowych, pi-
smach specjalistycznych, p³atnych skuteczniejszych  anonsach w
codziennej prasie, dlatego korzystanie z p³atnych ksi¹¿ek telefo-
nicznych wydaje siê byæ coraz wiêkszym anachronizmem i chyba
nie interesem lekarzy weterynarii jest utrzymywanie tego rodzaju
wydawnictw z naszych czy za nasze pieni¹dze. Nawet dzisiejszej
nocy mój nr telefonu interwencyjnego po godzinach pracy znalaz³
taksówkarz, który w ogóle nie szuka³ pomocy w ksi¹¿ce telefo-
nicznej. Czy korzystaæ czy nie z takich us³ug, ka¿dy musi odpo-
wiedzieæ sobie sam, a ja chêtnie bêdê obserwowa³ pewnego ro-
dzaju solidarno�æ zawodow¹ licz¹c co roku ilo�æ zak³adów lecz-
niczych og³aszanych w ksi¹¿kach telefonicznych.

Luty 2006-02-08
Andrzej Alweil

CZY KSI¥¯KI TELEFONICZNE S¥ SKUTECZNE?
INFORMACJA CZY REKLAMA

Có¿ jest warta ksi¹¿ka telefoniczna, w której abonenci nie bêd¹ og³aszani?

Tablica kierunkowa do... gabinetu

Od przysz³ego roku tak nie mo¿e byæ.

Nieistniej¹ca lecznica ³ami¹ca szereg przepisów

Przychodnia to czy lecznica?
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OKIEM LEKARZA
lek.med.wet. Oliwier Teodorowski

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega m.in. na
badaniu stanu zdrowia zwierz¹t; rozpoznawaniu, zapobieganiu i
zwalczaniu chorób zwierz¹t; leczeniu zwierz¹t oraz wykonywa-
niu zabiegów chirurgicznych. Ka¿dy z nas chcia³by jak najlepiej
wykonywaæ te zadania. ¯eby temu sprostaæ konieczne jest ci¹g³e
dokszta³canie i podnoszenie kompetencji na studiach specjaliza-
cyjnych, szkoleniach, warsztatach i sympozjach itp. Niestety, czê-
sto spotykamy siê z przypadkami tak skomplikowanymi, w któ-
rych wiedza i nasze umiejêtno�ci okazuj¹ siê nie wystarczaj¹ce.
W takich sytuacjach bardzo cenna okazuje siê wspó³praca ze spe-
cjalistami medycyny ludzkiej.
W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê w¹tpliwo�ci i pytania.
- Czy wspó³praca lekarzy weterynarii z lekarzami medycyny
ludzkiej jest konieczna? czy jest mo¿liwa? wreszcie, czy jest do-
zwolona prawnie?
- Jakie korzy�ci niesie, i dla kogo?
- Kto ponosi odpowiedzialno�æ za wykonane leczenie i zdro-
wie pacjenta?
¯eby znale�æ odpowiedzi na te pytania przyjrzyjmy siê realiom
wspó³czesnej medycyny.
W medycynie ludzkiej istnieje wyra�ne rozgraniczenie specjali-
zacji takich jak np.: okulistyka, laryngologia, chirurgia plastycz-
na, neurochirurgia, urologia itd. Co wiêcej, nawet w ramach jed-
nej specjalizacji s¹ lekarze zajmuj¹cy siê szczególnie pewn¹ w¹-
sk¹ dziedzin¹, osi¹gaj¹c w niej wybitne efekty. W sposób oczywi-
sty koledzy korzystaj¹ z ich do�wiadczenia przez wspólne prze-
prowadzanie zabiegów lub wrêcz kierowanie do nich pacjentów.
Pozwala to, im z kolei, skupiæ siê na innych tematach w ramach
tej samej specjalizacji, osi¹gaj¹c w nich tak¿e znacz¹ce efekty. W
konsekwencji nie wykorzystanie do�wiadczenia kolegi, który jest
dostêpny, mo¿e negatywnie wp³ywaæ na efekty leczenia.. Jednak
usi³owanie osi¹gniêcia bieg³o�ci we wszystkich aspektach swojej
specjalizacji w obecnych warunkach nie powinno byæ celem, a
korzystanie z wiedzy i umiejêtno�ci bardziej do�wiadczonych ko-
legów w zakresie konkretnych problemów w codziennej praktyce
jest korzystne dla lekarzy i pacjentów.
Zdecydowanie inna sytuacja wystêpuje w medycynie weteryna-
ryjnej. Istniej¹ce specjalizacje w porównaniu z medycyn¹ ludzk¹
s¹ bardzo szerokie, a poziom ich prowadzenia niejednokrotnie
pozostawia wiele do ¿yczenia (zw³aszcza je�li chodzi o stronê
praktyczna zajêæ). Stawia to du¿e wymagania lekarzom wetery-
narii. Musz¹ oni stale uzupe³niaæ swoj¹ wiedzê w znacznie szer-
szym zakresie ni¿ lekarze medycyny ludzkiej. Przy obecnym tem-
pie przyrostu wiedzy, jest to bardzo trudne.
A przecie¿ przyrost ten w medycynie ludzkiej jest jeszcze inten-
sywniejszy, chocia¿by ze wzglêdu na zaanga¿owanie nieporów-
nywalnie wiêkszych �rodków finansowych, w porównaniu z me-
dycyn¹ weterynaryjn¹. Postêp w diagnostyce i wprowadzanie no-
wych metod terapii w medycynie ludzkiej jest z roku na rok szyb-
szy. Wi¹¿e siê to z ogromnymi nak³adami finansowymi na prowa-
dzenie badañ w takich dziedzinach jak onkologia czy farmakolo-
gia. Istnieje tak¿e naturalna tendencja do jak najszybszego wpro-
wadzania na rynek wszystkich nowinek, maj¹cych na celu polep-
szenia jako�ci lub przed³u¿enie ludzkiego ¿ycia. Do tego s¹ te¿
dostosowane przepisy prawne chroni¹ce ludzi przed pochopnymi
dzia³aniami. Z drugiej strony postêp w innych naukach, zarówno
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technicznych, jak i np. nowe metody statystyczne, pozwalaj¹ na
coraz szybsze uzyskanie wiarygodnych ocen skuteczno�ci i bez-
pieczeñstwa nowych terapii. Tak¿e prawodawstwo stopniowo do-
stosowuje siê do tych metod, nie rezygnuj¹c z zapewnienia bez-
pieczeñstwa. Owocuje to pojawianiem siê ka¿dego roku nowych
zasad postêpowania w ró¿nych przypadkach, przy zachowaniu
pe³nych zabezpieczeñ. S¹ to najczê�ciej zmiany bardzo szczegó-
³owe, wymagaj¹ce postawienia �cis³ego rozpoznania, czasami po
wykonaniu konkretnych badañ dodatkowych, ale skutkuj¹ce lep-
szym rezultatem. Dlatego stosowane s¹ najczê�ciej przez lekarzy
specjalistów. Wi¹¿e siê to nie tylko ze stopniem skomplikowania
kwalifikacji i stosowania terapii. Istotn¹ rolê odgrywa tak¿e fakt
du¿ej ilo�ci wprowadzanych nowo�ci, uniemo¿liwiaj¹cej prak-
tycznie opanowanie ca³o�ci przez lekarza prowadz¹cego ogóln¹
praktykê.
Nale¿a³oby wiêc u³atwiæ przenoszenie do�wiadczeñ uzyskanych
przy du¿ym nak³adzie �rodków i obwarowanych ostrymi przepi-
sami bezpieczeñstwa stosowanymi dla terapii ludzi na grunt we-
terynarii. Prowadzenie badañ sprawdzaj¹cych skuteczno�æ i bez-
pieczeñstwo terapii stosowanych u ludzi w stosunku do zwierz¹t
wymaga³oby podobnych �rodków finansowych i podobnego, lub
d³u¿szego czasu z powodu ilo�ci poszczególnych przypadków,
schorzeñ i ró¿norodno�ci gatunków z jakimi maj¹ do czynienia
lekarze weterynarii. Bior¹c pod uwagê ostre zasady rz¹dz¹ce usta-
laniem standardów postêpowania u ludzi, w wielu przypadkach,
szczególnie rzadszych schorzeñ, mo¿na przy zachowaniu ogól-
nych zasad postêpowania swoistych dla weterynarii, korzystaæ z
osi¹gniêæ medycyny ludzkiej. Dotyczy to zw³aszcza wykonywa-
nia zabiegów, unikania ich powik³añ i innych postêpowañ niefar-
makologicznych, gdzie kwestia sposobu przeprowadzenia lecze-
nia jest nadrzêdna.
W praktyce oznacza to, ¿e przy uwzglêdnieniu aspektów anato-
micznych, które s¹ znane dla lekarza weterynarii, mo¿e on swo-
bodnie korzystaæ z wiedzy i do�wiadczenia lekarzy specjalistów
medycyny ludzkiej, którzy w swojej w¹skiej dziedzinie posiadaj¹
du¿e kompetencje. Kluczowym elementem jest tutaj ich do�wiad-
czenie, nabyte w leczeniu znacznie wiêkszej ilo�ci przypadków,
co prawda u ludzi, ale dotycz¹cych identycznych schorzeñ. Nato-
miast odpowiedzialnym za adaptacjê tych do�wiadczeñ i koñco-
wy efekt leczenia pozostaje lekarz weterynarii, który musi sobie
zdawaæ sprawê z tego, ¿e nie mo¿na tu mówiæ o bezpo�rednim
przenoszeniu metod, a jedynie o ich przystosowaniu dla potrzeb
weterynarii. Oczywi�cie z wiêksz¹ ostro¿no�ci¹ nale¿y podcho-
dziæ do prób przenoszenia do�wiadczeñ uzyskanych u ludzi ze
�rodkami farmakologicznymi, gdy¿ odrêbno�ci fizjologiczne,
metaboliczne i farmakokinetyczne mog¹ odgrywaæ tu du¿¹ rolê.
Jednak i tutaj mo¿na skorzystaæ, aby przynajmniej ograniczaæ
poszukiwania leków do grup, które po do�wiadczeniach w zasto-
sowaniu u ludzi sugeruj¹ potencjaln¹ skuteczno�æ tak¿e u zwie-
rz¹t.
Dlaczego wiêc nie wprowadzaæ i nie wykorzystywaæ umiejêtno-
�ci i wiedzy naszych kolegów - lekarzy medycyny ludzkiej, skoro
wspó³praca z nimi stwarza nam mo¿liwo�æ rozwi¹zywania pro-
blemów do tej pory dla nas samych nierozwi¹zywalnych?
Dlaczego wykonywanie zabiegów z ich pomoc¹, konsultowanie
przypadków trudnych i skomplikowanych mia³oby szkodziæ pa-
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cjentom pojawiaj¹cych siê w klinikach weterynaryjnych?
Argumentem przemawiaj¹cym za tak¹ pomoc¹ i wspó³prac¹ jest
korzy�æ pacjenta i zadowolenie w³a�ciciela z dobrze przeprowa-
dzonej terapii, która wcze�niej nie by³a mo¿liwa. Istotna korzyæ
ze wspó³pracy z lekarzami medycyny p³ynie tak¿e dla lekarza
weterynarii, który przez to podnosi swoje kompetencje, poszerza
horyzonty. Ma to znaczenie nie tylko medyczne, ale równie¿ po-
zytywnie marketingowe, co w dobie zdobywania klientów w na-
szych przychodniach jest bardzo po¿¹dane.

OKIEM PRAWNIKA
mgr Mirabella Luszawska � radca prawny

W warstwie prawnej istnieje gruba granica dziel¹ca wykony-
wanie zawodu lekarza i lekarza dentysty a wykonywaniem zawo-
du lekarza weterynarii. Uprawnienia do wykonywania zawodu le-
karza nadawane s¹ w trybie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (tekst jednolity z dnia 2005-11-02 r. Dz.U. 2005 Nr 226,
poz. 1943), za� uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza
weterynarii reguluje ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i
izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity z dnia 2002-10-
25 r. Dz.U. 2002 Nr 187, poz. 1567). Dla ³atwo�ci rozró¿nienia
okre�leñ zawodu, w niniejszych rozwa¿aniach przyjmijmy termi-
nologiê: lekarz ludzki oraz lekarz weterynarii

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochro-
nie zdrowia zwierz¹t oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia pu-
blicznego i �rodowiska, a w szczególno�ci:
  1)  badaniu stanu zdrowia zwierz¹t;
   2)  rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierz¹t;
   3)  leczeniu zwierz¹t oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicz-
nych;
   4)  wydawaniu opinii i orzeczeñ lekarsko-weterynaryjnych;
   5)  badaniu zwierz¹t rze�nych, miêsa i innych produktów po-
chodzenia zwierzêcego;
   6)  sprawowaniu czynno�ci zwi¹zanych z nadzorem weteryna-
ryjnym nad obrotem zwierzêtami oraz warunkami sanitarno-we-
terynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierz¹t i przetwarzania pro-
duktów pochodzenia zwierzêcego;
  7)  badaniu i ocenie weterynaryjnej jako�ci pasz oraz warunków
ich wytwarzania;
  8)  wystawianiu recept na leki i artyku³y sanitarne.

Wykonywanie zawodu lekarza (ludzkiego) polega na udziela-
niu przez osobê posiadaj¹c¹ wymagane kwalifikacje, potwierdzo-
ne odpowiednimi dokumentami, �wiadczeñ zdrowotnych, w
szczególno�ci: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i
zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu po-
rad lekarskich, a tak¿e wydawaniu opinii i orzeczeñ lekarskich.
(art. 2 ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza).
Zacytowany przepis nie wymienia expressis verbis, ¿e chodzi o
udzielanie  �wiadczeñ zdrowotnych dla ludzi, choæ ca³y kontekst
ustawy wskazuje na �ludzki� charakter �wiadczeñ zdrowotnych �
np. zakres szkolenia w akademii medycznej obejmuje wy³¹cznie
naukê leczenia ludzi, a dyplom takiej uczelni jest jedn¹ z podsta-
wowych przes³anek do uzyskania prawa wykonywania zawodu
lekarza. Tak samo definicja �wiadczenia zdrowotnego, zawarta w
art. 3 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej odwo³uje siê do po-
jêæ �dziecka, ciê¿arnej, noworodka� czyli pojêæ czysto ludzkich.

Rozró¿nienie zawodów lekarza i lekarza weterynarii nie nast¹pi³o
w jednym momencie. Najpierw istnia³o prawodawstwo dotycz¹-
ce lekarzy ludzkich i nie by³o w nim ¿adnej potrzeby podkre�la-
nia, ¿e chodzi o leczenie tylko ludzi. Dopiero pó�niej pojawi³o siê
pojêcie lekarza weterynarii i jego prawne zarysowanie. Badaj¹c
kontekst prawny obydwu zawodów nale¿y jednak uznaæ, ¿e s¹ to

zawody zupe³nie odrêbne. Zawód lekarza weterynarii nie jest
wyodrêbnieniem z medycyny ogólnej pewnego fragmentu wie-
dzy i uprawnieñ dotycz¹cych zwierz¹t � nie jest to jedna ze spe-
cjalizacji medycyny jako takiej. Jest to zawód odrêbny i samo-
dzielny. Lekarz ludzki nie ma prawa prowadziæ leczenia zwierz¹t
tak samo, jak lekarz weterynarii nie ma prawa leczyæ ludzi. Co
wiêcej, lekarz ludzki nie mo¿e nawet wykonywaæ czynno�ci asy-
stenckich, do których zgodnie z ustaw¹ o zak³adach leczniczych
dla zwierz¹t z dnia 2003-12-18 r. (Dz.U. 2004 Nr 11, poz. 95)
uprawniony jest technik weterynaryjny.

Obecny stan prawny w ogóle nie uwzglêdnia mo¿liwo�ci
wspó³pracy lekarza weterynarii i lekarza ludzkiego przy le-
czeniu zwierz¹t oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych  u
zwierz¹t rozumianej jako równorzêdne, wspólne dzia³anie.
Skoro lekarz ludzki nie jest uprawniony, w �wietle prawa, nawet
do asystowania przy zabiegach chirurgicznych, wykonywanych
przez lekarza weterynarii, jak dobraæ  formê prawn¹, w której
wspó³praca lekarza ludzkiego z lekarzem weterynarii nie naru-
sza³aby obowi¹zuj¹cych regulacji?
Zgodnie z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii, lekarz
weterynarii obowi¹zany jest wykonywaæ zawód ze szczególn¹
staranno�ci¹, w oparciu o zasady etyki i deontologii weterynaryj-
nej. Jako osoba uprawniona do leczenia zwierz¹t, powinien ze
szczególn¹ staranno�ci¹ poszukiwaæ w³a�ciwych metod i sposo-
bów, aby przyjête do leczenia zwierzêta uzyska³y  �wiadczenia
przywracaj¹ce im zdrowie, wedle jego najlepszej wiedzy i z wy-
korzystaniem jak najnowocze�niejszych metod, minimalizuj¹-
cych ryzyka i zapewniaj¹cych jak najwy¿szy komfort zwierzêciu
poddawanemu zabiegom medycznym. Dla lekarzy weterynarii
jest w zasadzie oczywiste, ¿e praktycznie w ka¿dej specjalizacji
medycznej, wystêpuj¹cej w medycynie ludzkiej, rozwój wiedzy i
umiejêtno�ci jest znacznie bardziej zaawansowany ni¿ w medy-
cynie weterynaryjnej. Z punktu widzenia poszukiwania najlep-
szych sposobów na przeprowadzenie leczenia zwierz¹t, w tym
zabiegów chirurgicznych, korzystanie z wiedzy i umiejêtno�ci le-
karzy ludzkich jest wiêc po¿¹dane. W samym procesie leczenia
zwierzêcia osob¹, która mo¿e przeprowadziæ odpowiedni¹ proce-
durê medyczn¹ czy wykonywaæ zabieg chirurgiczny jest jednak
jedynie lekarz weterynarii, on te¿ � i to z punktu widzenia w³a-
�cicieli zwierz¹t jest najistotniejsze � jest osob¹ wy³¹cznie od-
powiedzialn¹ za wynik leczenia. Na nim wiêc spoczywa odpo-
wiedzialno�æ za prawid³owe zastosowanie, a w³a�ciwie przetrans-
ponowanie wiedzy lub do�wiadczeñ, przekazanych przez lekarza
ludzkiego, do leczenia zwierz¹t.
Z punktu widzenia odpowiedzialno�ci cywilnej, lekarz wete-
rynarii, je�li w leczeniu zwierzêcia zastosowa³ siê do sugestii
czy wskazówek lekarza ludzkiego nie mo¿e uchyliæ siê od od-
powiedzialno�ci wskazuj¹c, ¿e opar³ siê na do�wiadczeniu czy
wskazówkach lekarza ludzkiego, czyli ¿e powierzy³ rozstrzy-
gniêcie okre�lonych zagadnieñ osobie trudni¹cej siê zawodo-
wo tego typu dzia³alno�ci¹. Wiedza medyczna dotycz¹ca ludzi
musi byæ przez lekarza weterynarii zastosowana na zasadzie
zastosowania �odpowiedniego�, a nie �bezpo�redniego�. To
lekarz weterynarii odpowiada za prawid³owe przeniesienie
wiedzy lekarza ludzkiego na grunt wiedzy weterynaryjnej i
nie mo¿e odpowiedzialno�ci za to zastosowanie przenie�æ na
lekarza ludzkiego.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e lekarz ludzki mo¿e byæ tylko �ród³em wie-
dzy i pomocnikiem, nie mo¿e byæ samodzielnym wykonawc¹
�wiadczeñ w zakresie leczenia zwierz¹t.
Je�li jednak lekarz ludzki podejmuje wspó³pracê z lekarzem we-
terynarii, udostêpnia mu swoj¹ wiedzê, towarzyszy przy zabie-
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gach, na co po�wiêca swój czas, to za takie wspó³dzia³anie mo¿e,
i jest to oczywiste na gruncie prawa cywilnego, pobraæ wyna-
grodzenie. Stosunek prawny, na podstawie którego wynagro-
dzenie to bêdzie nale¿ne, trzeba interpretowaæ jako umowê o
wykonanie us³ug, do której powinny byæ zastosowane przepi-
sy o umowie zlecenia lub � je�li warunki wspó³pracy zak³ada-
j¹ osi¹gniêcie okre�lonego efektu (np. asystowanie przy prze-
prowadzeniu konkretnego zabiegu) � przepisy o umowie o
dzie³o. W rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych dzia³anie lekarza ludzkiego bêdzie dzia³alno-
�ci¹ wykonywan¹ osobi�cie.

POLEMIKI

Pojawia siê pytanie, czy lekarz ludzki mo¿e udzielaæ wsparcia le-
karzowi weterynarii w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej,
czyli, mówi¹c popularnie � wystawiæ fakturê w ramach dzia³al-
no�ci obejmuj¹cej indywidualn¹ praktykê lekarsk¹? Wydaje
siê, ¿e nie ma z tym wiêkszego problemu, gdy¿ wykonywanie
zawodu lekarza, w tym prowadzenie indywidualnej  praktyki
lekarskiej, mo¿e obejmowaæ, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o
zawodzie lekarza, równie¿ nauczanie zawodu lekarza, które
nie jest tu szczegó³owo doprecyzowane, czyli mo¿e obejmo-
waæ dowolne formy przekazywania wiedzy z zakresu medycy-
ny.

Lek wet Stanis³aw Zdzis³aw Jadczak K³obuck 01,02,2006
ul. Andersa 31 42-100 K³obuck
sjadczak@interia.pl

Równo miesi¹c rozwa¿a³em czy powinienem zabraæ g³os na
temat kapitalizmu w weterynarii, tego agresywnego-�prawdziwe-
go�? Rozwa¿a³em, poniewa¿ biorê pod uwagê mój bardzo osobi-
sty stosunek do ca³ego wydarzenia jakim by³o zwolnienie mnie z
firmy Centrowet Bydgoszcz.

Szczerze chcê podziêkowaæ mojemu serdecznemu koledze
Andrzejowi za ciep³e i przyjazne tre�ci zawarte w artykule gru-
dniowego Biuletynu �ILW. W roku 1989 otrzymali�my pierwszy
jak¿e prosty i ³atwy w interpretacji zbiór aktów prawnych pod
postaci¹ Ustawy o dzia³alno�ci gospodarczej. Wszystkim leka-
rzom praktykuj¹cym w lecznicach u³atwiono podjêcie decyzji o
ich dalszej karierze jednym posuniêciem administracyjnym, roz-
wi¹zuj¹c z nimi umowy o pracê. Zaczê³a siê w naszym kraju na
niespotykan¹ skalê prywatyzacja, obejmuj¹ca wiele dziedzin go-
spodarki, w tym weterynariê. Jednak od samego pocz¹tku �pol-
skiego kapitalizmu� mo¿na by³o zaobserwowaæ jego dwa oblicza.

Do pierwszej grupy nowych przedsiêbiorców bêdê zalicza³
tych, którzy zaczynali od zera. Tworzyli w³asne firmy za posiada-
ne oszczêdno�ci lub wyprzedawali swoje dobra materialne aby
pozyskaæ �rodki. Ka¿dy kto tak zaczyna musi mieæ nie tylko od-
wagê ale przede wszystkim dyscyplinê, wizjê, pasjê i co najwa¿-
niejsze sumienie. Nasza aktywno�æ nie mo¿e zaspakajaæ tylko
naszych potrzeb ale powinna uczestniczyæ w tworzeniu trwa³ych
dzie³ i realizowaæ siê w tym co s³uszne. O wielu moich kolegach
lekarzach weterynarii mo¿na tak w³a�nie powiedzieæ, ¿e budowa-
li i dalej buduj¹ kapitalizm etyczny oparty g³ownie na przywódz-
twie, w którym jest miejsce nie tylko na konkurencjê ale równie¿
na wspó³pracê.

Do drugiej grupy przedsiêbiorców zaliczê tych którzy rozpo-
czynali od prywatyzacji istniej¹cych podmiotów gospodarczych;
inaczej mówi¹c uw³aszczali siê na maj¹tku spo³ecznym. To bar-
dzo wa¿na ró¿nica bo sprawia ¿e ten rodzaj kapitalizmu w istocie
nie ró¿ni siê od socjalizmu. Socjalizm przejmuj¹c narzêdzia pracy
i staj¹c siê ich w³a�cicielem uzale¿nia³ od siebie ludzi. Cz³owiek
w tym ustroju spo³ecznym poza aparatem w³adzy i administracji
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by³ tylko si³¹ robocz¹, czyli robotnikiem. Dlatego kapitalizm, któ-
ry powstawa³ przez przejêcie maj¹tku spo³ecznego wzbudza³ wie-
le w¹tpliwo�ci w ramach szeroko rozumianej sprawiedliwo�ci
spo³ecznej. W przedsiêbiorstwach takich o wszystkim decyduj¹
ich szefowie a lud�mi zarz¹dza siê jak rzeczami: pracownik nie
powinien my�leæ o przysz³o�ci; ma robiæ to co mu ka¿¹ i prze-
strzegaæ wytycznych, praca musi byæ wydajna, pracownikowi siê
nie ufa i wykorzystuje siê metodê �kija i marchewki �-marchewk¹
motywujemy do pracy, oraz utrzymujemy spora dawkê strachu za
pomoc¹ kija(kary lub gro�by utraty pracy).Kapitalizm taki opiera
siê zatem g³ównie na zarz¹dzaniu, w którym obowi¹zuje niski
poziom zaufania i brak autorytetu moralnego, co prowadzi do
tego, ¿e konkurencjê siê têpi, a przez wspó³pracê uzale¿nia od
siebie.

¯ycie ka¿dego z nas toczy siê na dwu scenach-teatrach. Pierw-
szy teatr to dom, w którym toczy siê ¿ycie rodzinne. Drugi teatr to
miejsce pracy gdzie toczy siê ¿ycie zawodowe. O ile w ciszy i
harmonii pierwszej przestrzeni realizuje siê bardziej nasza osobi-
sta natura �wyobra�nia, samo�wiadomo�æ, sumienie i wolna
wola. To w ci¹gle aktywnie zmieniaj¹cej siê i poszukuj¹cej no-
wych rozwi¹zañ drugiej przestrzeni realizuje siê nasza spo³eczna
natura � wizja, pasja, prawo�æ, zaufanie. O ile pierwsza przestrzeñ
kszta³tuje nas moralnie to druga formalnie. Aby ³atwiej zrozumieæ
ró¿nicê pomiêdzy moraln¹ a formaln¹ stron¹ naszej osobowo�ci
pos³u¿ê siê przyk³adem. Bhagavad-gita g³ówne dzie³o tradycji
wedyjskiej prowadz¹c cz³owieka do doskona³o�ci duchowej opi-
suje to nastêpuj¹co je�li popatrzysz na górê ze z³ota tak jak na
kopiec ziemi to zrozumiesz ¿e bogactwo które pozostaje przy
cz³owieku nie jest materialne.

Zatem czym jest w³adza i mo¿liwo�æ decydowania o losie in-
nych -tylko brakiem skromno�ci? Wspó³czesny cz³owiek jest da-
leko bardziej �wiadomy swojej fizycznej natury reprezentowanej
przez swoje cia³o i umys³. Nie dziwi wiêc nas, ¿e inwestuje w to
co zna i czuje, a wiêc ubiera siê, karmi i leczy, wydaje pieni¹dze
na rozrywkê oraz potrzeby mentalne. Postêpuje tak poniewa¿ nie

Dzi� w dziale �Polemiki� dwa teksty odpowiadaj¹ce na mój grudniowy felietonik �Niech ¿yje kapitalizm�. O ile pierwszy tekst
jest sprowokowany przeze mnie gdy¿ imiennie odnios³em siê do konkretnej osoby, o tyle drugi jest dla mnie pewnym zaskocze-
niem, bo po pierwsze nie wymieniaj¹c ¿adnych nazwisk czy nazw firm nie spodziewa³em siê tak jednoznacznego osobistego
odbioru, a po wtóre cieszy mnie fakt docierania naszego �l¹skiego biuletynu, a¿ do Bydgoszczy.
Maj¹c mo¿liwo�æ natychmiastowej odpowiedzi i nie daj¹c takiej mo¿liwo�ci osobom bior¹cym udzia³ w wymianie pogl¹dów,
zrezygnowa³em z zamieszczenia mojego komentarza uwa¿aj¹c, ¿e by³oby to nie eleganckie z mojej strony. Maj¹c na wzglêdzie
korzy�ci dla �rodowiska, jakie mo¿e przynie�æ dyskusja na ten temat zachêcam zainteresowanych do wziêcia udzia³u w wymia-
nie pogl¹dów na ³amach biuletynu jednocze�nie zobowi¹zuj¹c siê do pilotowania tej dyskusji i byæ mo¿e wszystkie strony bior¹-
ce udzia³ w dyskusji zyskaj¹ na tym zarówno wiedzê jak i tolerancjê dla innych pogl¹dów.

Andrzej Alweil
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Bydgoszcz, dnia 2006.02.21
Szanowny Pan dr Andrzej Alweil
Redaktor Naczelny Biuletynu �l¹skiej Izby Lek.-Wet.
Szanowny Panie Redaktorze!
 

Filozofowanie to dobre zajêcie i ka¿dy mo¿e je uprawiaæ, a
im bli¿ej mu do prawdy, tym lepiej, gorzej, gdy siê z ni¹ mija.
       Tak te¿ siê sta³o, i¿ nie znaj¹c prawdy do koñca, na podstawie
kilku, zapewne jednostronnie pozyskanych informacji, szybko
przeszed³ Pan Doktor do oceny mojej dzia³alno�ci, a przypisuj¹c
mi rolê krzywdziciela ¿yj¹cego z cudzych ogrodów naruszy³ �
zapewne nie zamierzenie - moje dobre imiê, do którego przez wie-
le lat dzia³alno�ci tak zawodowej, jak i spo³ecznej zd¹¿y³em siê
ju¿ przyzwyczaiæ. Oczywi�cie zak³adam, ¿e nikt celowo, bo i po
co, nie wprowadzi³ Pana Doktora w b³¹d.
       Pisze Pan Doktor, ¿e ¿y³ w czasach, kiedy wolny rynek nie
by³ lubiany, czy wrêcz obrzydzany, ale Pan na swój w³asny u¿ytek
go polubi³ � tak jak zdecydowana wiêkszo�æ lekarzy weterynarii,
w tym równie¿ ni¿ej podpisany.
       Mój ¿yciorys jest nieco d³u¿szy � siêgaj¹cy okupacji - i si³¹
rzeczy spotka³o mnie wiêcej nielubianych realiów tamtych lat.
By³y to rzeczywi�cie bardzo trudne czasy, chocia¿ nabyte do-
�wiadczenia pozwoli³y mi na lepsze odró¿nianie dobra od z³a i
prawdy od fa³szu, pozwoli³y mi te¿ wierzyæ w ludzi, ale g³ównie
liczyæ na siebie.
      Jak ka¿dy z nas w roku 1990 mia³em swoje wizje i marzenia,
a poniewa¿ ¿ycie mnie nie rozpieszcza³o, moje zawodowe wizje i
marzenia mia³y do�æ realne kszta³ty i sprowadza³y siê w³a�ciwie
do zamiaru stworzenia profesjonalnego systemu zaopatrzenia le-
karzy weterynarii we wszystko, co do ich praktyki jest potrzebne.
Sta³o siê to has³em mojej firmy. Has³o to konsekwentnie jest prze-
ze mnie do dzi� realizowane, zw³aszcza, ¿e - czego wcze�niej nie
przypomnia³em � funkcjonowali�my (razem z Panem Doktorem)
w systemie nakazowo-rozdzielczym, któremu by³em niepokorny,
który jak mog³em, tak rozmontowywa³em i udoskonala³em, jed-
nocze�nie ubolewaj¹c nad rzeczywi�cie trudnym losem �leczni-
cowych� lekarzy weterynarii, którego to losu wcze�niej przez bli-
sko 10 lat do�wiadcza³em.
       Tak wiêc, w trosce o lekarza weterynarii i w³a�nie dla niego
tworzy³em i utworzy³em, jak Pan uprzejmie nazwa³, wiêksz¹
ogólnokrajow¹ firmê. Chocia¿ nieskromnie, ale pozwolê sobie
zauwa¿yæ, ¿e nie tylko wiêksz¹, lecz równie¿ najwiêksz¹ w Pol-
sce i powtarzam raz jeszcze: dla lekarzy weterynarii. W trosce o
ich interesy zabiega³em, w miarê swoich mo¿liwo�ci � jak na ra-
zie skutecznie � o rozwi¹zania systemowe, zachowuj¹ce nasz stan
posiadania w obrocie lekami, broni¹c go przed wp³ywami innych
grup zawodowych. Mo¿e to dobry moment, aby zastanowiæ siê
nad solidarno�ci¹ zawodow¹?
       Nie u¿ywam i nie u¿ywa³em, a na dodatek nie lubiê s³owa
�geszeft� i proszê mi go nie przypisywaæ, ju¿ to z powodu �ród³o-
s³owia, ju¿ to z powodu powszechniejszego pejoratywnego od-
bioru, nie mówi¹c o tym, ¿e naprawdê  czym innym siê zajmujê. 
       Nie jest mi obce s³owo �zysk� - szczególnie, kiedy marzê lub

mam wizjê - uprzednio zastanawiaj¹c siê, czy staæ mnie na nie.
Stawiam sobie te¿ pytania: czy zakoñczy³em realizacjê poprzed-
nich, czy po nich choæ trochê zysku pozosta³o? Takie dzia³ania
poprzedzaj¹ prozaiczne �biznes plany�. Wiem, ¿e to nieco obce i
nieco trudne s³owo, niektórzy wiêc u¿ywaj¹ sformu³owania �ra-
chunek ekonomiczny�. Jak zwa³, tak zwa³, ale jest to konieczne.
       Móg³bym na tym zakoñczyæ moj¹ korespondencjê - maj¹c
nadziejê na sprostowanie w Pañskiej wyobra�ni mojego wizerun-
ku z jednoczesn¹ pro�b¹ o przyznanie siê, ¿e dzia³a³ Pan (pisa³) w
pewnej ograniczonej znajomo�ci prawdy - gdyby nie dwa, a na-
wet trzy sformu³owania wymagaj¹ce wyja�nienia, a to: uzale¿nie-
nie i spo¿ywanie owoców z ogrodu stworzonego i wypielêgnowa-
nego przez lekarza weterynarii, oraz przejêcie przez firmê zagra-
niczn¹.      
Otó¿ mogê siê zgodziæ z u¿yciem przez Pana Doktora tych s³ów i
sformu³owañ jedynie pod warunkiem, ¿e:
1.    Uzale¿nienie - na u¿ytek naszej korespondencji oznacza po-
danie pomocnej rêki firmie bêd¹cej na prostej drodze do bankruc-
twa (gdyby wierzyciele poprosili o swoje nale¿no�ci, co jest regu-
³¹ przy niesolidnym p³aceniu), firmie posiadaj¹cej kredyt w ban-
ku w sytuacji, kiedy w miêdzyczasie utracono zdolno�æ kredyto-
w¹, a wynik finansowy po niemal 10... letniej dzia³alno�ci zamy-
ka siê strat¹ ponad 70.000,00 z³.;
2.    Zgodzi siê Pan z tym, ¿e ogród, z którego �kto�� bêdzie spo-
¿ywa³ owoce, wymaga pozawizjonerskich zabiegów nie tylko pie-
lêgnacyjnych, a czê�æ tych owoców w miêdzyczasie trochê siê
zepsu³a, trochê zosta³a nadgryziona i wiele z tego ogrodu uby³o, a
jak gdzie� uby³o, to gdzie� przyby³o.  Nie bez znaczenia jest fakt,
¿e ogród ten zosta³ wykupiony przy sowitym i zró¿nicowanym
wynagrodzeniu. Dotychczasowy w³a�ciciel nie chcia³ uczyniæ
tego nawet na dogodniejszych warunkach, o co równie usilnie
zabiega³em. Ot taki sobie ogród - ten sam, a jednak nie taki sam.
3.    Na koniec za�: po có¿ ta demagogia i straszenie firm¹ zagra-
niczn¹? Takiego scenariusza dla mojej firmy nie przewidujê. Prze-
widuje natomiast jej intensywny rozwój i spe³nienie oczekiwañ
lekarzy weterynarii. W wielkiej tajemnicy mogê Panu zdradziæ,
¿e znam firmy zagraniczne, które s¹ utworzone z polskiego kapi-
ta³u i Polacy s¹ ich w³a�cicielami. Pewnie nie ka¿da firma zagra-
niczna straszy jak w bajce o ¿elaznym wilku, a coca cola nie oka-
za³a siê wy³¹cznie napojem zaplutego imperialistycznego kar³a
reakcji � czym mnie i my�lê, ¿e nie tylko mnie straszono.
 
            Pozostaj¹c z nadziej¹ na zamieszczenie mojego sprosto-
wania w Biuletynie �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej kre�lê
siê z kole¿eñskim pozdrowieniem
 
                                                   dr n. wet. Wojciech Kochowicz
                            dyrektor �Centrowetu� Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 

odczuwa swojej duchowo�ci w przekonywuj¹co namacalny spo-
sób, nie czuje siê zwi¹zany z drugim cz³owiekiem, co go utwier-
dza w swojej odrêbno�ci i konieczno�ci zaspakajania przede
wszystkim swoich w³asnych potrzeb. �Kwitnie� cywilizacja prze-
trwania, w której obowi¹zuje zasada, ¿e aby wygraæ, kto� musi
przegraæ, oraz przekonanie, ze aby co� dostaæ, kto� inny musi stra-
ciæ.

Zapewniam mojego serdecznego kolegê Andrzeja i Was
wszystkich, których pozna³em,( nie tylko w kontaktach bizneso-

wych) ¿e z ¿ycia zawodowego nie zniknê; czym byæ mo¿e spê-
dzam sen z powiek niektórym ludziom. Ale zanim oprê swoj¹
�drabinê� o now¹ �cianê muszê powoli i spokojnie zej�æ z tej na
któr¹ wchodzi³em przez ostatnie 15 lat. Nic na �wiecie nie zmie-
ni³oby siê na lepsze, gdyby ludzie ulegaj¹c swym lêkom, obawom
lub zwyk³emu lenistwu, nie podejmowali ryzyka i nie próbowali
niczego nowego.

Pozdrawiam serdecznie Dzidek luty 2006
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Przedstawiony poni¿ej materia³ zosta³ napisany na podstawie
przeprowadzonych weryfikacji zg³oszonych wniosków o wpis do
rejestru zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, przeprowadzonych
wizytacji w ju¿ funkcjonuj¹cych zak³adach leczniczych i co bar-
dzo sobie ceniê, uwag kole¿anek i kolegów, posiadaj¹cych du¿¹
wiedzê, wolê dzia³ania na rzecz wszystkich lekarzy weterynarii i
ogromn¹ ilo�æ zdrowego rozs¹dku, tak bardzo potrzebnego do
tworzenia ustaw gospodarczych bez podtekstów pozamerytorycz-
nych.

�Towarzyszu Sekretarzu, zadanie w czynie spo³ecznym zosta-
³o wykonane, ku chwale Ojczyzny!�

Przecie¿ to ju¿ nie ta epoka, nie te czasy, a skojarzenie jak¿e
podobne. Okrêgowe rady, zgodnie z Ustaw¹ o zak³adach leczni-
czych dla zwierz¹t, wykona³y ogromn¹ (spo³eczn¹) pracê, reje-
struj¹c wzmiankowane zak³ady i weryfikuj¹c informacje zawarte
we wnioskach. Pañstwo przekazuj¹c kompetencje rejestracyjne
okrêgowym radom lekarsko�weterynaryjnym, nie przekaza³o na
ten cel ¿adnych �rodków finansowych, w my�l zasady � chcieli-
�cie, to macie. A przecie¿, pomijaj¹c merytoryczn¹ stronê tego
zagadnienia, wi¹¿e siê tego rodzaju dzia³anie z wydatkowaniem
�rodków finansowych. Zapewne dlatego minister ³askawie ze-
zwoli³ swoim rozporz¹dzeniem na pobieranie op³at za rejestracje,
czyli i tak sami zap³acili�my za tê �¿abê�.

Pierwsza du¿a w¹tpliwo�æ nasuwa mi siê po ca³ej tej �akcji� -
czy ustawodawca i nasz samorz¹d, tworz¹c ustawê o zak³adach
leczniczych mia³ jak¹� my�l przewodni¹, jaka by³a intencja usta-
wodawcy? Analizuj¹c dokumenty rejestracyjne mo¿na doj�æ do
wniosku, ¿e w³a�nie tej intencji tutaj po prostu brak.

Okres przystosowania zak³adów do warunków narzuconych
ustaw¹ by³ zdecydowanie za krótki. Je¿eli kto� mia³ zamiar solid-
nie wype³niæ zapisy ustawy i rozporz¹dzenia, to w naszej rzeczy-
wisto�ci kredytowej i wykonywania remontów przez �budowlañ-
ców� oraz mo¿liwo�ci uzyskania wszystkich potrzebnych doku-
mentów architektonicznych, sanepidowskich, zezwoleñ na zmia-
nê sposobu u¿ytkowania itp. itd., jest prawie zawsze niemo¿li-
wym, by spe³niæ te warunki zgodnie z prawem. Dotyczy to oczy-
wi�cie zak³adów, które w my�l ustawy nie spe³nia³y warunków, a
chcia³y siê do nich dostosowaæ. Co prawda na toruñskim Krajo-
wym Zje�dzie kandydat i w konsekwencji nowy prezes zapowia-
da³ zdecydowan¹ postawê w tym zakresie, ale nawet najwiêkszy
prezes tak ma³o znacz¹cego (niestety) samorz¹du nie jest w stanie
zmieniæ zapisów ustawy. Zostaje wiêc mo¿liwo�æ rozs¹dnego, ale
niestety uznaniowego korzystania z art. 19 Ustawy o zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t.

Ju¿ dzisiaj widaæ, ¿e zapis pkt. 3 art. 1 ustawy okaza³ siê nie-
fortunny (do zak³adów leczniczych dla zwierz¹t nie stosuje siê
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo o dzia³alno-
�ci gospodarczej) i dzia³aj¹cy na niekorzy�æ lekarzy weterynarii,
gdy¿ wykluczaj¹c nas spod zapisów Ustawy o swobodzie dzia³al-
no�ci gospodarczej, uniemo¿liwi³ nam pozyskiwania �rodków dla
ma³ych i �rednich przedsiêbiorców, w tym tak¿e �rodków tzw.
unijnych. Wprowadzono te¿ w ten sposób potworny ba³agan i
brak jednoznaczno�ci w zg³aszaniu dzia³alno�ci lekarsko-wetery-
naryjnej. Osoby chc¹ce po raz pierwszy stworzyæ zak³ad leczni-
czy dla zwierz¹t za pomoc¹ kredytów, praktycznie nie maj¹ takiej
mo¿liwo�ci, no chyba, ¿e znowu uznaniowo (a wiêc z mo¿liwo-
�ci¹ korupcji) �wysoka� rada nagnie dla nich przepisy. Zapewne
w krótkim czasie bêdziemy z powrotem rejestrowaæ siê w urzê-
dach miast i gmin, prowadz¹c dzia³alno�æ regulowan¹ ponosz¹c

REJESTRACJA ZAK£ADÓW LECZNICZYCH
DLA ZWIERZ¥T - I CO DALEJ?

kolejne koszty, gdy¿ ju¿ niektóre urzêdy skarbowe ¿¹daj¹ uchwa-
³y wyrejestrowuj¹cej z ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej. Jak
ró¿nie mo¿na odczytywaæ przepisy i je interpretowaæ mogli�my
przekonaæ siê na ³amach �¯ycia Weterynaryjnego� w artykule
znawcy i prawa i weterynarii.

Dlaczego w Ustawie o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t zna-
laz³ siê zapis o kompetencjach i uprawnieniach technika wetery-
narii? Czy to znaczy, ¿e inne osoby, np. konsultant z wy¿szym
wykszta³ceniem zootechnicznym, biologicznym czy lekarskim
(ludzkim � pardon za trywializm) ma inne mo¿liwo�ci �wiadcze-
nia us³ug w ZLZ?

W art. 7 ustawy i w konsekwencji w rozporz¹dzeniu Min. Rol.
i Rozw. Wsi ju¿ na pocz¹tku zapisano dyskusyjny wymóg: �Gabi-
net weterynaryjny jest w szczególno�ci wyposa¿ony w: 1) pokój
przyjêæ z poczekalni¹.� Dlaczego pokój przyjêæ ma posiadaæ po-
czekalniê, a nie musi jej posiadaæ gabinet? Oczywi�cie w kilku
przypadkach w³a�ciciele ZLZ, rozumiej¹c ten zapis dos³ownie,
stworzyli jedno pomieszczenie twierdz¹c, ¿e spe³niaj¹ wymogi
ustawy. A rozs¹dku? Ale komu brakuje rozs¹dku tworz¹c taki za-
pis?

Nastêpne kontrowersyjne i niejednoznaczne zapisy mamy np.
w art. 9 i 10. Dotycz¹ one zapewnienia ca³odobowej obserwacji i
leczenia zwierz¹t. Chyba w wiêkszo�ci okrêgowych rad odbywa-
³y siê i odbywaj¹ nadal dyskusje na temat znaczenia i interpretacji
tego zapisu. A jaka by³a intencja ustawodawcy? Moim zdaniem,
je¿eli ju¿ wyprowadzono kliniki z uczelni, to ich ranga i dostêp-
no�æ powinny jednoznacznie zapewniaæ us³ugi na wy¿szym po-
ziomie, zarówno pod wzglêdem merytorycznym, jak i ca³odobo-
wej dostêpno�ci. St¹d te¿ kliniki na telefon, bez mo¿liwo�ci pro-
wadzenia badañ, obs³ugi przez lekarzy z tytu³ami naukowymi bu-
dz¹ we mnie �miech i podziw dla pusz¹cych siê �klinikarzy�. W
stworzonym przez Krajow¹ Radê �o�wiadczeniu kierownika kli-
niki� nie ma ju¿ takiego stwierdzenia, a jest zapis: �Klinika �wiad-
czy us³ugi ca³odobowo�. W tym¿e art. 10 znajdujemy nastêpn¹
legislacyjn¹ pere³kê: �W klinice weterynaryjnej us³ugi weteryna-
ryjne �wiadczy co najmniej trzech lekarzy weterynarii...� Je¿eli s¹
to lekarze zatrudnieni, to teoretycznie zgodnie z Kodeksem pracy,
ka¿dy z nich mo¿e pracowaæ 8 godzin i warunek ustawowy bê-
dzie spe³niony nawet, je¿eli przez ca³¹ dobê us³ugi �wiadczy jed-
nocze�nie tylko jeden lekarz. Czy tych trzech lekarzy ma byæ rów-
nocze�nie w tym samym czasie w klinice, czy wyje¿d¿aj¹c na
wizytê domow¹ jednego z nich, klinika ju¿ nie spe³nia warunków
�wiadczenia us³ug prze z trzech lekarzy? I znowu, jaka by³a inten-
cja ustawodawcy i co ze zdrowym rozs¹dkiem?

Art. 13 pozwoli³ na samodzielne �wiadczenie us³ug ka¿demu
lekarzowi weterynarii bezpo�rednio po ukoñczeniu studiów. Z
jednej strony ogranicza to wizjê bezrobocia (bierzcie swój los w
swoje rêce), z drugiej strony pozwala na bylejako�æ �wiadczo-
nych us³ug. Nie chodzi mi tutaj o wykazywanie braku wiedzy ab-
solwentom, ale jednak tzw. sta¿ podyplomowy dawa³ mo¿liwo�æ
praktycznego i odpowiedzialnego zapoznania siê z zawodem w
kierunku, jaki siê chce wykonywaæ. Z innego punktu widzenia,
istniej¹cych na rynku pozbawia tzw. ³atwych pacjentów (szcze-
pienia, nieskomplikowane przypadki chorobowe, drobne zabie-
gi), a tym samym przychodów, które mog¹ umo¿liwiaæ rozwój
i doskonalenie ju¿ istniej¹cych podmiotów, w tym tak¿e zatrud-
niania nowych pracowników fachowych (lekarzy weterynarii). W
moim przekonaniu droga ta prowadzi w konsekwencji do obni¿e-
nia jako�ci i standardów �wiadczonych us³ug.
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Art.14 nie zezwala lekarzowi weterynarii na wykonywanie za-
wodu równocze�nie w zak³adzie leczniczym i hurtowni farmaceu-
tyczno-weterynaryjnej, co ma m.in. ograniczaæ mo¿liwo�æ dzia-
³añ nieetycznych, naruszaj¹cych zasadê uczciwej konkurencji.
Nic natomiast nie wspomniano (czy¿by rozmy�lnie?) o mo¿liwo-
�ci równoczesnego wykonywania zawodu w ramach zak³adu lecz-
niczego dla zwierz¹t i w inspekcji weterynaryjnej. St¹d te¿ za ze-
zwoleniem pracodawcy lub bez takiej zgody, s¹ przypadki reje-
stracji gabinetów, których w³a�cicielami i kierownikami jedno-
osobowej firmy s¹ inspektorzy inspekcji weterynaryjnej. Aby do-
daæ temu faktowi pikantniejszego smaczku, gabinety te s¹ reje-
strowane na bazie pomieszczeñ, sprzêtu i ca³ego wyposa¿enia ju¿
istniej¹cego zak³adu leczniczego, którego czêsto kierownikiem
jest lekarz weterynarii dzia³aj¹cy na terenie powiatu, z którego
pochodzi rzeczony inspektor i otrzymuj¹cy z tego¿ inspektoratu
prace zlecone. A my�my naiwnie martwili siê czy ustawa zdo³a
ukróciæ poczynania tzw. �torbaczy�. A co spo³ecznie jest bardziej
korupcjogenne?

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi okre�li³o
wymagania weterynaryjne dla poszczególnych kategorii zak³a-
dów leczniczych dla zwierz¹t i z pewn¹ niefrasobliwo�ci¹ wy-
biórczo ka¿e nam pewnych zasad przestrzegaæ, o innych nie mó-
wi¹c nic. Dla przyk³adu, w ka¿dym pomieszczeniu, w którym
przyjmowane s¹ zwierzêta musi byæ stetoskop, chocia¿ higienicz-
niej by³oby wyposa¿aæ w takie urz¹dzenia lekarza bez wzglêdu,
w którym pomieszczeniu przebywa lub �wiadczy us³ugê poza za-
k³adem. Ale zak³ad ten nie musi mieæ no¿yczek lub sondy noso-
wo�prze³ykowej. Wiele zak³adów leczniczych korzysta z us³ug
profesjonalnych firm zajmuj¹cych siê sterylizacj¹ sprzêtu chirur-
gicznego, ale i tak musz¹ posiadaæ sterylizator lub autoklaw, bo
nie przewidziano a¿ tak nowoczesnego rozwi¹zania. Pokój przy-
jêæ, sale zabiegowe i operacyjne musz¹ byæ wyposa¿one
w lampy bakteriobójcze, ale czy mog¹ to byæ lampy przeno�ne
np. jedna w przychodni czy lecznicy, tego nikt nie okre�li³. I zno-
wu ta niejednoznaczno�æ budzi niepotrzebne kontrowersje, tak
lubian¹ przez niektórych uznaniowo�æ i mo¿liwo�æ wykazania siê
posiadaniem w³adzy. Czy pojemniki na odpady medyczne to

wystarczaj¹cy warunek by uznaæ, ¿e zak³ad postêpuje z odpadami
zgodnie z przepisami? Oczywi�cie, ¿e nie.

Dlaczego wiêc rozporz¹dzenie tak ogólnikowo traktuje pewne
zasady, a w innych, np. prawo atomowe - nakazuje z³o¿yæ o�wiad-
czenie o jego przestrzeganiu? Dlaczego nie nale¿y tak jedno-
znacznie wymagaæ przestrzegania np. prawa pracy i umów o pra-
cê, tak istotnego Kodeksu Etyki i Deontologii Weterynaryjnej, czy
przepisów przeciwpo¿arowych? Prawo budowlane jest naci¹ga-
ne, np. co do wysoko�ci pomieszczeñ, urz¹dzeñ zapewniaj¹cych
wymianê powietrza czy armatury bezdotykowej. ¯eby ulepszyæ
ci¹g przypadkowych posuniêæ podczas kontroli ZLZ Krajowa
Rada stworzy³a i nakaza³a stosowaæ wzorcowe dokumenty, w któ-
rych znalaz³y siê zapisy, których nie ma ani w ustawie, ani w
rozporz¹dzeniu. Np., czemu ma s³u¿yæ o�wiadczenie o terenie
dzia³ania zak³adu leczniczego lub zakres �wiadczonych us³ug?
Dlaczego tak skomplikowano i nie wyja�niono, o co chodzi
uchwa³odawcy w zapisie o godzinach �wiadczonych us³ug, o pe³-
nieniu dy¿uru czy us³ug ca³odobowych? Je¿eli s¹ to zapisy podjê-
te uchwa³¹, to ich nieprzestrzeganie musi poci¹gaæ za sob¹ odpo-
wiedzialno�æ zawodow¹, bo tak stanowi Kodeks Etyki i ustawa o
zawodzie. Kto, kiedy to bêdzie weryfikowa³, jakie to ma znacze-
nie zarówno dla korzystaj¹cych z us³ug, jak i �wiadcz¹cych te
us³ugi? Czy¿by wiêc ca³a procedura by³a nie lub �le przemy�lana,
a jej celem chêæ posiadania w³adzy w my�l zasady �Dividae et
impera�.

Jestem na tyle zarozumia³y, ¿e mam nadziejê na sprowokowa-
nie tym artyku³em dyskusji na temat przepisów rejestracyjnych i
na tyle skromnym, by zdawaæ sobie sprawê, ¿e jest to tylko czê�æ
zagadnienia, na jak¹ zwrócili uwagê lekarze �l¹skiej Izby, w tym
i moja osoba.

Andrzej Alweil � wykonuj¹cy zawód
w zak³adzie leczniczym dla zwierz¹t. Luty 2006.

P.S
Artyku³ zosta³ napisany do Biuletynu �l¹skiej Izby Lekarsko�

Weterynaryjnej oraz przes³any do wykorzystania w �¯yciu Wete-
rynaryjnym�.

Wszyscy zapewne pamiêtacie pocz¹tki swojej pracy i to uczucie
rado�ci ¿e mamy pierwszego �wreszcie w³asnorêcznie prowadzo-
nego od pocz¹tku do koñca pacjenta�.
Kiedy 23 lata temu dr¿¹cymi z przejêcia rêkami bada³am tego
psiaka, nie wiedzia³am ¿e odci�nie piêtno na dalszej drodze moje-
go zawodowego ¿ycia. Mia³ typowe objawy nosówki, wiêc z za-
pa³em zabra³am siê do leczenia. Chc¹c uspokoiæ towarzysz¹c¹ mu
rodzinê z 6-letnim ch³opcem � patrzyli na mnie zaniepokojeni, ale
z nadziej¹ w oczach - powiedzia³am, ¿e wszystko bêdzie dobrze.
Leczy³am tego psiaka zgodnie z nabyt¹ na studiach wiedz¹ i prze-
¿ywa³am katusze niepowodzenia oraz nieprzespanych nocy w
poszukiwaniu ratunku w ksi¹¿kach. Zamêcza³am starszych kole-
gów i pracowników macierzystej uczelni setkami pytañ, nie chc¹c
pogodziæ siê z ich opini¹.
Prze¿y³am z t¹ rodzin¹ ksi¹¿kowy przebieg wszystkich postaci
nosówki. Zaprzyja�ni³am siê z nimi. Dlatego tak bardzo bole�nie
zapamiêta³am s³owa 6-letniego Kuby, który zapyta³: �Dlaczego
trzeba u�piæ Cywila? Przecie¿ obiecywa³a�, ¿e wszystko bêdzie
dobrze?�.

Kiedy po sta¿u rozpoczê³am pracê na wirusologii w ZHW, posta-
nowi³am dowiedzieæ siê dlaczego przegra³am tê bataliê i co mo-
g³am zrobiæ, ¿eby wygraæ? Wtedy wydawa³o mi siê, ¿e dotrê do

WIRUSOWY ZAWRÓT G£OWY
informacji o superleku, dostêpnym gdzie� w �wiecie. Przekopa-
³am bibliotekê ZHW. Przeczyta³am wszystko na temat nosówki.
Jedyne co mog³o mi siê przydaæ znalaz³am w �Medycynie Wete-
rynaryjnej� � 2 publikacje z 1978 roku pt.: �Badania nad wykry-
waniem zaka¿eñ wirusem nosówki metod¹ przeciwcia³ fluoryzu-
j¹cych�- pierwsza dotyczy³a tchórzofretek, druga psów. Obie na-
pisali ju¿ �p. Profesor Stefan Samól z ZHW Warszawa i �p. profe-
sor Jerzy Górski � z Instytutu Weterynarii w Pu³awach.
Profesor Samól by³ opiekunem merytorycznym pracowni diagno-
zuj¹cych w�ciekliznê ZHW w Polsce, mia³am okazjê wiêc dopa�æ
go na swoim pierwszym s³u¿bowym wyje�dzie na kurs diagno-
styki tej choroby. By³ trochê zaskoczony, ¿e mam tyle pytañ �nie
na temat�, bo o nosówkê. Odes³a³ mnie do wtedy jeszcze dr Gór-
skiego, który widz¹c moj¹ determinacjê, pokaza³ mi preparaty no-
sówki po�miertnej oraz po¿yczy³ amerykañskie czasopismo z ar-
tyku³em o diagnostyce przy¿yciowej. Dr Górski zaproponowa³ mi
równie¿ tygodniowe przeszkolenie w instytucie, na co osobi�cie
mnie zaprosi³, ku ogromnemu zdziwieniu moich prze³o¿onych.

Pamiêtam ten pobyt w instytucie - by³ jak balsam na obola³¹
duszê. Znalaz³am sposób, ¿eby zapobiec cierpieniom psiaków i
ich rodzin. Przy¿yciowa diagnostyka!!!
Dr Górski powiedzia³ mi równie¿, ¿e do¿ylne lub domiê�niowe
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podanie szczepionki choremu psiakowi zwiêksza szansê jego
prze¿ycia!!! To by³o sprzeczne z zasadami, których uczono nas na
studiach!!!
Kiedy usi³owa³am z nim polemizowaæ, dosta³am do przeczytania
i przet³umaczenia kolejny artyku³ w amerykañskim czasopi�mie
naukowym, w którym opisywano do�wiadczenia na psach SPF
(specyfic patogen free), potwierdzaj¹ce tê ryzykown¹, jak mi siê
wydawa³o, metodê leczenia. Pamiêtam, jak trudno by³o mi po po-
wrocie przekonaæ kole¿anki i kolegów z lecznicy, a potem z rado-
�ci¹ odbiera³am od nich sygna³y, ¿e TO DZIA£A!!!
Zajmujê siê przy¿yciow¹ diagnostyk¹ nosówki od 20 lat. Posta-
nowi³am podzieliæ siê z Wami swoimi wnioskami, do których do-
sz³am na podstawie przypadków, które mi nadsy³ali�cie do badañ.
Na pierwszym miejscu wymieniam b³¹d, który pope³ni³am, lecz¹c
wspomnianego na wstêpie psiaka. Poda³am mu surowicê nie wie-
dz¹c ¿e:
- surowice: stagloban, Caniserin � mog¹ byæ podane tylko w okre-
sie inkubacji!! (np. gdy z wywiadu wynika, ¿e nieszczepiony
psiak mia³ kontakt z chorym na nosówkê),
- w czasie objawów jest ju¿ na to za pó�no!!!
Domiê�niowe lub do¿ylne podanie szczepionki Canivac FH daje
wtedy lepsze efekty! Gammaglobulina i preparaty immunomodu-
luj¹ce powoduj¹ wzmo¿one produkowanie limfocytów, przyspie-
szone zostaj¹ równie¿ procesy wytwarzania interferonu (czynni-
ka hamuj¹cego namna¿anie siê wirusów).

Nie wolno podawaæ w tym czasie sterydów!!!
Szczepionki przeciw nosówce:
W zapobieganiu nosówce u¿ywa siê dzi� wy³¹cznie szczepionek
zawieraj¹cych ¿ywe, os³abione wirusy. Wa¿ne jest przestrzeganie
programu szczepieñ producenta!
Przyczyny nosówki u szczepionych psów
- do miesi¹ca od szczepienia � podanie szczepionki wielowa¿nej
w okresie inkubacji - najczê�ciej z powodu braku dok³adnego wy-
wiadu i badania przed wykonaniem iniekcji - czêste niestety!!!.
- nieprzestrzeganie programów szczepieñ ró¿nych dla ró¿nych
producentów szczepionek,
- niew³a�ciwe przechowywanie szczepionek,
- zaniedbywanie regularnych szczepieñ przez w³a�cicieli,

- b³êdy techniczne pope³nione podczas szczepienia.
Pracuj¹c na �w³asny rachunek� w lecznicy nigdy siê nie za-

wiod³am, stosuj¹c specjalny program profilaktyki u nieszczepio-
nych albo nie wiadomo czy szczepionych szczeniaków, takich
jak: znajdy, adoptowane ze schroniska, kupione: na targowisku,
przed wystawami psów rasowych, od po�redników oraz w super-
marketach. Taki szczeniak - dostawa³ �na wej�ciu� domiê�niowo
Canivac FH - bo móg³ byæ w okresie inkubacji, lek na odrobacze-
nie (je�li oczywi�cie nie mia³ k³opotów z przewodem pokarmo-
wym) oraz lek o dzia³aniu bod�czym.
Po 2 tygodnach podawa³am równie¿ domiê�niowo szczepionkê
3- sk³adnikow¹ (FHP) i na drugi dzieñ wypuszcza³am szczeniaka
na spacer. Po 3-4 tyg. dostawa³ szczepionkê wielosk³adniko-
w¹,któr¹ powtarza³am po roku.
Diagnostyka przy¿yciowa nosówki polega na badaniu testem im-
munofluorescencji bezpo�redniej komórek nab³onkowych pobra-
nych wymazami z oka, migda³ków, napletka lub pochwy co po-
zwala na uzyskanie szybkiego i stosunkowo pewnego wyniku ba-
dania. Wykonujemy j¹ w ZHW w Katowicach w akredytowanej
Pracowni Diagnostyki Wirusologicznej w godzinach 7-14. Do ba-
dania przyjmujemy 2 wymazy, niekoniecznie ja³owe, ale koniecz-
nie, na nawil¿onych p³ynem fizjologicznym wymazówkach. w
probówkach z utrzymuj¹c¹ tê wilgotno�æ kropl¹ p³ynu fizjolo-
gicznego. Wymazy musz¹ zawieraæ tylko komórki nab³onkowe!
Wszelkie zanieczyszczenia, np. wydzielina ropna uniemo¿liwiaj¹
wykonanie badania. Badanie ma sens do miesi¹ca od pierwszych
objawów oraz 14 dni po podaniu szczepionki lub surowicy. Wa¿-
ny jest te¿ czas, jaki up³ywa od pobrania wymazów do dostarcze-
nia do ZHW (max do 24 godz., je�li wymazy bêd¹ przechowywa-
ne w lodówce). Je¿eli próby dostaniemy w godzinach 7-12, wynik
bêdzie tego samego dnia, je¿eli w godz. 12-14 � na drugi dzieñ.

Rozpoczêli�my równie¿ diagnostykê chlamydiozy u kotów
testem immunofluorescencji bezpo�redniej. Do tego badania po-
biera siê wymazy z oka. W perspektywie mamy badanie wiruso-
wych chorób drobiu i go³êbi.
Zainteresowanych proszê o kontakt. Pracownia diagnostyki cho-
rób wirusowych ZHW Katowice - 032 609 16 36

Ostatnio - tak jak dawniej - �przekopa³am na temat nosówki Internet. Mam mnóstwo ciekawostek, które jestem gotowa przes³aæ
zainteresowanym.
Oto niektóre:

W latach 1987-2005 wirus nosówki wywo³a³ 8 epidemii na ca³ym �wiecie w�ród ssaków morskich. Nie wyja�niono dot¹d, w jaki
sposób rozpocz¹³ swoj¹ wêdrówkê miêdzygatunkow¹. Pojawi³y siê przypuszczenia, ¿e znalaz³ ¿ywiciela po�redniego, którym mog³yby
byæ komary, a nawet ptaki. Jak na razie nie ma na to dowodów.
W tabeli poni¿ej przedstawi³am chronologicznie opublikowane w Internecie przypadki nosówki na ca³ym �wiecie u ró¿nych gatunków
zwierz¹t.
CDV- Canis Distemper Wirus
PDV � Phocine Distemper Wirus
PMV � Phocine Morbilivirus
DMV � Dolphin Morbiliwirus

Rok Gatunek zwierzêcia Miejsce Wirus
1974 wilk Kanada pó³nocna CDV
1978 szakal srebrny - podp. Afryka - Serengeti CDV
1987-1988 foka i mor�win Holandia, Dania, Niemcy PDV, CDV, PMV,

Foka syberyjska Rosja - jezioro Bajka³ CDV
1988 delfin nakrapiany Europa Zach. - Morze �ródziemne CDV

delfin butlonosy USA - Zatoka Meksykañska DMV
foka grenlandzka Grenlandia PDV

1988-1990 foka Francja pólnocna PDV
1988-1998 nied�wied� polarny Kanada pó³nocna Stw. p-cia³a CDV
1989 psy zaprzêgowe Grenlandia pó³nocna CDV

ma³pa - Macaca fuscata Japonia CDV
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Czy wirus nosówki jest gro�ny dla cz³owieka?
Zdania badaczy s¹ podzielone. Generalnie panuje opinia ¿e nie ,
poniewa¿ nie zanotowano dotychczas przypadku tej choroby u
cz³owieka. Poni¿ej cytujê niektóre wypowiedzi:

�- Niepokoj¹co wzrasta liczba chorób wywo³anych przez wi-
rusy, które przenosz¹ siê ze zwierz¹t na ludzi oraz miêdzygatun-
kowo� - mówi dr n wet. Lee Cera z Uniwersyteckiej Szko³y Me-
dycznej w Loyola. �- Kiedy studiowa³em uczono nas, ¿e choroby
nie przenosz¹ siê np. z psa na kota, a teraz mamy wiele przypad-
ków nosówki u lwów, tygrysów i leopardów�.

Dr Hiramatsu: �- Nowe choroby wirusowe powstaj¹ w wyni-
ku bliskiego kontaktu cz³owieka ze zwierzêtami. Np.wirus  SARS
pochodzi od gatunku miêso¿ernych kotów pi¿mowych (civet cat),
ptasia grypa od kurczaków�.

Wg Louise Taylor z Centrum Chorób Tropikalnych Medycy-
ny Weterynaryjnej w Wielkiej Brytanii - 60% z 1.415 znanych
gatunków patogenów ludzkich mo¿e pochodziæ od zwierz¹t.
Ostatnio obliczono, ¿e w ponad 250 chorobach odzwierzêcych
stwierdzono wzbogacenie ³añcucha DNA patogenów o elementy
ludzkiego DNA. Wirusy mutuj¹ w wyniku transmisji ³añcucho-
wej, mieszaj¹c swój materia³ genetyczny tworz¹ nowy - ewolu-
uj¹c w bardziej zaka�ne, �miertelne formy, przenosz¹ siê z jed-
nych gatunków na drugie. Wiele z tych chorób  przenosi siê rów-
nie¿ z cz³owieka na cz³owieka - np. SARS.

Sedno w tym (wg Dr Woodall), ¿e migracja miêdzygatunko-
wa patogenów ze zwierz¹t na cz³owieka odbywa siê od wielu ty-
siêcy lat. Wtedy by³a to ewolucja spontaniczna, teraz uwa¿a siê,
¿e wiêkszo�æ mutacji jest skutkiem dzia³ania cz³owieka w �rodo-
wisku i nauce. Produkuje siê m.in. szczepionki  miêdzygatunko-
we oparte na wirusach tej samej podrodziny - przeciwko nosówce
dla szczeni¹t opart¹ na wirusie odry ludzkiej,- przeciwko ospie
ludzkiej opartej na wirusie ospy krów, itd.
W sierpniu 2005 r. dr Yamamoto z uniwersytetu na Florydzie do-
kona³ odkrycia, ¿e koty zaka¿one ludzkim wirusem AIDS naby³y
odporno�ci przeciwko �kociemu aids� - FIV.
W 1985 r. w Laboratory Animal Research Center, University of

Tokyo wywo³ano zapalenie mózgu u ma³py zawiesin¹ wirusów
nosówki namno¿onych na hodowlach komórek ludzkich oligo-
dendroglioma, neuroblastoma and glioblastoma. Ma³pê u�piono
po pojawieniu siê krytycznych objawów nerwowych. Do�wiad-
czeniem tym wykazano tropizm wirusa nosówki do CUN cz³o-
wieka.

W 1989 roku w Japonii zanotowano pierwsze naturalne zaka-
¿enie wirusem nosówki u ma³py Macaca fuscata. W lipcu na uni-
wersytecie w Tokio przeprowadzono badania histopatologiczne i
serologiczne jej mózgu. Stwierdzono zapalenie oko³onaczyniowe,
malacjê, cia³ka wtrêtowe w gigantycznie powiêkszonych komór-
kach nerwowych. Za pomoc¹ przeciwcia³ monoklonalnych
stwierdzono Canine Distemper CDV, �ci�le zwi¹zany ze zmiana-
mi histopatologicznymi. Przebadano serologicznie stado 22 ma³p,
do którego nale¿a³a chora. Wszystkie mia³y wysoki poziom prze-
ciwcia³ przeciwko CDV.

Ten pierwszy udokumentowany, poparty szczegó³owymi ba-
daniami przypadek naturalnego zaka¿enia ma³py pokazuje, jak
daleko ewolucyjnie posun¹³ siê wirus nosówki w miêdzygatunko-
wej wêdrówce.

U ludzi wystêpuje choroba Pageta  � powoduj¹ca zmiany (na-
wet guzowate) w ko�ciach � w których z osteocytów mo¿na wy-
izolowaæ m.in. wirus nosówki (najwcze�niej opisali to w1991:
Gordon MT, Anderson DC, Sharpe PT w pracy: Canine distemper
virus localized in bone cells of patients with Paget�s disease).
Mo¿liwe jest wiêc subkliniczne zara¿enie cz³owieka wirusem no-
sówki. Rz¹d Niemiec wyda³ opiniê, ¿e epidemia nosówki z 1998
roku, która zabi³a po³owê populacji fok, nie stanowi ¿adnego za-
gro¿enia. Frans Duut (holenderski uczony, który jako pierwszy
zidentyfikowa³ wirusa nosówki u fok) uwa¿a, ¿e jest to, niestety,
my�lenie ¿yczeniowe i objaw niebezpiecznego ignorowania cho-
rób zaka�nych przez polityków. Duut mówi, ¿e epidemia zabi³a 2/
3 populacji fok i ostrzega, ¿e wirus mo¿e nie czekaæ nastêpne 14
lat na wywo³anie kolejnej epidemii.
Wirus nosówki, który zaatakowa³ foki i delfiny, mo¿e teoretycz-
nie ulec transmisji z delfinów na cz³owieka, np.- na pla¿ach, gdzie
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1990 delfin Hiszpania, Francja,W³ochy DMV
1991 delfin W³ochy � Sycylia, Grecja � wyspa Zakinthos DMV, CDV

likaony Tanzania CDV
1993 delfiny USA - Zatoka Meksykañska

Wybrze¿a Alabamy, Missisipi i Teksasu DMV, CDV
1993-1994 delfin Wschodni Pacyfik DMV, CDV
1994 mors atlantycki Kanada - Arktyka PDV
1994-1995 lwy i likaony Tanzania � Serengeti CDV
1996 leopard chiñski Zach. USA - ZOO CDV
1997 ssaki morskie Kanada - Arktyka, Atlantyk, Morze Kaspijskie PDV, CDV

kuna Holandia CDV
1998 delfin nakrapiany Ocean Spokojny wokó³ Japonii DMV, CDV

nied�wied� grizzly i czarny USA Alaska stw. p-cia³a CDV
1999 wieloryb d³ugop³etwy USA - zatoka Deleware - New Jersey PMV, DMV
2000 nied�wied� polarny Kanada - Arktyka Stw. p-cia³a CDV

foka Kazachstan-Morze Kaspijskie,Rosja-Ural, PDV
foka Azerbejd¿an,Turkmenistan CDV
narwal, bie³uga Kanada Stw.p-cia³a CDV
likaony Afryka - Tanzania CDV

2001 psy - epidemia Galapagos, Santa Cruz CDV
2002 foka szara Europa pó³nocna - Skandynawia, Wielka Brytania

Niemcy, Holandia PDV
2003 foka szara Wielka Brytania PDV
2004 szop USA - Kentucky CDV

nied�wied� polarny Rosja CDV
tygrys syberyjski Rosja CDV

1987-2005 arktyczne du¿e walenie i foki Ca³a Arktyka PDV, CDV
2005 szopy USA - Salem, Silverton CDV
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tury�ci karmi¹ je z rêki, czy w o�rodkach rehabilitacji, np. dla cho-
rych z zaburzeniami ze strony uk³adu nerwowego, w których maj¹
bliski kontakt fizyczny z delfinami.
Szczepienie przeciwko odrze zabezpiecza przed takim zaka¿e-
niem byæ mo¿e dlatego, ¿e nale¿¹ do tego samego rodzaju Morbi-
liwirusów i jedna z teorii mówi, ¿e oko³o 5000 lat temu wirus
nosówki ewoluowa³ w wirusa odry. Przeciwcia³a przeciwko no-
sówce i odrze wykazuj¹ jednak ró¿nice. Porównano je z przeciw-
cia³ami wystêpuj¹cymi w grupie ma³p do�wiadczalnie zaszcze-
pionych przeciwko nosówce oraz w grupie ma³p do�wiadczalnie
zaszczepionych przeciwko odrze.
30.09.2005 w Le Figaro ukaza³ siê artyku³ o kolejnym miêdzyga-
tunkowym kroku ewolucyjnym ze �wiata wirusów pt. �Czy koñ-
ska grypa zaatakuje ludzi?�. Wirus koñskiej grypy z grupy A w
2004 roku przeszed³ niezmieniony na wy�cigowe charty. Ostatnio
zaatakowa³ psy domowe. Nowo�ci¹ w tym �przeskoku gatunko-
wym� jest fakt, ¿e ten wirus przeszed³ ca³y, bez przekszta³ceñ ge-
netycznych ze swojego tradycyjnego ¿ywiciela � konia, na nowe-
go � psa. I to bez utraty swej zjadliwo�ci. Co� takiego zdarza siê
niezwykle rzadko. �W wiêkszo�ci przypadków transmisji miêdzy
gatunkami wirus znajduje siê w �lepym zau³ku: nie mo¿e siê ³a-
two rozmna¿aæ w organizmie nowego ¿ywiciela ani przenosiæ
miêdzy ró¿nymi osobnikami gatunku, który go przyj¹³� � twier-
dzi dr Crawford. Tymczasem tê w³a�nie zdolno�æ posiada nowy
H3N8 (na szczê�cie nie potrafi tego H5N1 ptasi, o którym wiemy,
¿e przenosi siê ze zwierzêcia na cz³owieka, ale z cz³owieka na
cz³owieka ju¿ nie potrafi). �Pies mo¿e byæ dla wirusa ¿ywicielem
zwielokrotniaj¹cym zjadliwo�æ zwierzêcej grypy� � podsumowu-
je doktor Crawford.

Pojawianie siê w ostatnich latach - dotychczas niespotyka-
nych - chorób odzwierzêcych w wyniku mutacji wirusów, przy-
czyni³o siê do utworzenia pojêcia Medycyny Ochrony �rodowi-
ska. Przedsiêwziêcie to ma wielu sponsorów m.in. Bank �wiato-

wy. Skupia przedstawicieli wielu dziedzin nauk medycznych i
przyrodniczych, zajmuj¹cych siê badaniem przyczyn niebez-
piecznych dla ludzi mutacji wirusów i �wêdrówek miêdzygatun-
kowych�. Wg nich g³ówne tego przyczyny to:
- zmiany klimatyczne,
- ekspansja technologiczna, eksploatacja, zanieczyszczenie i nisz-
czenie �rodowiska naturalnego � co zaburza w nim naturalne me-
chanizmy ochronne,
-  zanikanie gatunków, wzrost migracji zwierz¹t w poszukiwaniu
sprzyjaj¹cych warunków do prze¿ycia,
- nienaturalna, przemys³owa produkcja zwierz¹t i dodawanie np.
antybiotyków i hormonów do �rodków ¿ywienia zwierz¹t oraz
inne �osi¹gniêcia naukowe cz³owieka�.
Ponadto :
- wzrost populacji ludzi!
- wzrost czêstotliwo�ci i odleg³o�ci przemieszczania siê ludzi  po
kuli ziemskiej,
- bliski kontakt ludzi ze zwierzêtami na i z innych kontynentów
(ZOO, safari, sklepy zoologiczne).
Nie mo¿emy zapobiec mutacji wirusów. Mo¿emy jedynie staraæ
siê uniemo¿liwiæ im wêdrówkê miêdzygatunkow¹. Wirus chce
prze¿yæ, je�li zabije swojego nosiciela - musi znale�æ nastêpnego.
Nie wiadomo, jak wiele wirusów lub innych szkodliwych dla
cz³owieka patogenów - na razie utrzymywanych w szachu przez
naturaln¹ regulacjê w ekosystemie - znajduje siê jeszcze w �rodo-
wisku naturalnym.
Fascynuj¹ce prawda??? Mateczka Natura powala nas na kolana
bez u¿ycia ca³ej tej wojennej maszynerii.

Pozdrawiam wszystkich.
Lek. wet. Barbara Mucha

adres e-mail: barbaramucha@interia.pl

Lubiê S³owacjê i lubiê S³owaków. Po
przemianach ustrojowych w 1989 r. po-
wsta³a wiêksza mo¿liwo�æ przemiesz-
czania siê poza granice kraju. Pozna-
³em wówczas Powiatowego Lekarza
Weterynarii z Dolnego Kubina na S³o-
wacji, by³o to spotkanie organizowane
z okazji opiniowania projektu placów-
ki Granicznego Lekarza Weterynarii na
planowanym wówczas przej�ciu gra-
nicznym w Korbielowie.

Dolny Kubin � powiatowe miasto na Orawie, w pó³nocno-za-
chodniej S³owacji, licz¹ce oko³o 20 tys. mieszkañców, oddalone
od granicy z Polsk¹ o 50 km, schludne, czyste, zadbane, z urokli-
w¹ starówk¹, ale i nowoczesne. Jeszcze w czasach poprzedniego
systemu wybudowano ³adne osiedla mieszkaniowe, szpital, ba-
sen, funkcjonalnie rozwi¹zano skrzy¿owania dróg, a tak¿e wybu-
dowano nowoczesny Instytut Weterynaryjny � budowê rozpoczê-
to w 1955 r.
Na S³owacji funkcjonuje obecnie 6 instytutów weterynaryjnych
(laboratoriów), w tym 3 du¿e w Bratys³awie, Koszycach i Dol-
nym Kubinie oraz 3 mniejsze w Zwoleniu, Nitrze i Preszowie.
Wiod¹cym i najwiêkszym jest Instytut Weterynaryjny w Braty-
s³awie.
Pomys³odawc¹ rozbudowy i modernizacji istniej¹cego laborato-
rium w Dolnym Kubinie, w latach 80. ubieg³ego stulecia by³ jego
ówczesny dyrektor M.V. dr Jan Uhrin, w pó�niejszych latach Po-
wiatowy Lekarz Weterynarii, doskona³y administrator, wspa-

STO LAT (2X50) NA S£OWACJI
nia³y cz³owiek, przyjaciel Polski i Polaków.
W 1992 r. na stanowisko dyrektora Instytutu Weterynaryjnego zo-
sta³a powo³ana m³oda, ambitna (najlepsza studentka Uniwersyte-
tu Weterynaryjnego w Koszycach z 1981 r.) M.V. dr Maria Kanti-
kova i od tej daty rozpoczyna siê modernizacja i szybki rozwój
instytutu (w 1992 r. zatrudnionych by³o 24 osoby, a w 2005 r. 85
osób, w tym 32 z wy¿szym wykszta³ceniem, 47 laborantów i 6
osoby personelu pomocniczego). Obecnie w instytucie wykonuje
siê urzêdowe badania ¿ywno�ci pochodzenia zwierzêcego oraz
�rodków spo¿ywczych ro�linnych, a tak¿e pe³ne badania wody z
zak³adów, rzek i jezior, badania  pasz dla zwierz¹t, a tak¿e chorób
zaka�nych i zara�liwych, w tym badania monitoringowe, para-
zytologiczne, histopatologiczne i hematologiczne. Filia instytutu
w Bañskiej Bystrzycy wykonuje g³ównie badania fizykochemicz-
ne ro�lin. Instytut wykonuje równie¿ badania zlecone przez pro-
ducentów b¹d� inne firmy. Wyposa¿enie instytutu to najnowocze-
�niejsza aparatura,  urz¹dzenia i sprzêt renomowanych firm za-
chodnich. Instytut wspó³pracuje z wieloma uczelniami i jednost-
kami badawczymi w Europie, w tym z Akademi¹ Rolnicz¹ w Kra-
kowie, Warszawie, Instytutem Weterynarii w Pu³awach, a tak¿e z
Weterynaryjnym Instytutem  Narodowym w Helsinkach oraz z
Instytutem Weterynaryjnym w Forges we Francji.

Pierwsz¹ akredytacjê instytut w Dolnym Kubinie uzyska³ w
1995 r., kolejno w 1998 -  s³owack¹ (SNAS), w 2002 r. ISO 17025,
a w 2003 akredytacjê niemieck¹ (DAP). Obecnie instytut posiada
240 akredytowanych metod wg akredytacji niemieckiej oraz 261
metod akredytowanych wg akredytacji s³owackiej. Wykonuje siê
tutaj równie¿ badania referencyjne z zakresu: chorób ryb, pszczó³

U S¥SIADÓW
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i produktów pszczelich, zoonoz, takich jak camphylobacter, liste-
ria, e. coli, genetycznie modyfikowanej ¿ywno�ci i pasz, wykry-
wania antybiotyków, sulfonamidów, barwników i biotoksyn.
Rocznie pracownie instytutu wykonuj¹ oko³o 225 tys. badañ prób
z zakresu zdrowia zwierz¹t, w tym oko³o 1,5 tys. badañ anatomo-
patologicznych i histopatologicznych, 27 tys. badañ bakteriolo-
gicznych, 100 tys badañ wirusologicznych, 90 tys. badañ serolo-
gicznych, 2,5 tys. badañ parazytologicznych, ok. 1 tys. badañ my-
kologicznych, 6 tys. badañ na obecno�æ leptospirozy, ok. 300 ba-
dañ hematologicznych, a tak¿e ok. 90 tys. badañ prób z zakresu
higieny �rodków spo¿ywczych, w tym 10 tys. badañ miêsa i jego
przetworów, 25 tys. badañ mleka i jego przetworów, 4 tys. badañ
ryb i przetworów rybnych, 37 tys. badañ produktów ro�linnych,
32 tys. badañ na obecno�æ antybiotyków i metali ciê¿kich, 6 tys.
badañ prób paszy.

Mnie Dolny Kubin kojarzy siê nie tylko z dobrze zorganizo-
wan¹ weterynari¹, doskonale funkcjonuj¹cym Instytutem Wete-
rynaryjnym, ale równie¿ z sympatyczn¹ atmosfer¹ przyjació³ S³o-
waków, a tak¿e lepszymi drogami ni¿ w Polsce i na pewno lepiej
zorganizowan¹ turystyk¹ w okresie zimowym. Czêsto odwiedzam
urokliwy Dolny Kubin, zarówno latem jak i w innych porach
roku. Szczególnie Zimowy wypoczynek jest dobrze zorganizo-
wany. Du¿o ró¿norodnych wyci¹gów i tras narciarskich, dobrze
przygotowanych, codziennie w godzinach rannych na jednym z
programów telewizyjnych mo¿na dokonaæ przegl¹du tras narciar-
skich i zapoznaæ siê z panuj¹cymi warunkami, stosunkowo tanie
s¹ wyci¹gi, zró¿nicowane ceny biletów, tañsze dla m³odzie¿y i
seniorów, mo¿na równie¿ kupiæ bilet na jedn¹, dwie lub kilka go-
dzin jazdy na nartach, ponadto ³atwo�æ komunikowania siê u³a-
twia pobyt, bo to s³owiañski jêzyk. Od wielu lat urlopy zimowe
spêdzam w³a�nie w tej czê�ci Europy.

Maj¹c na uwadze wieloletni¹ wspó³pracê, jak równie¿ wzglê-
dy kole¿eñskie i towarzyskie otrzymali�my z prezesem dr Micha-
³em Konop¹ zaproszenie na podwójny jubileusz tj. 50-lecie dzia-
³alno�ci Instytutu Weterynaryjnego i 50-lecie wspania³ej dyrek-
torki M.V. dr Marii Kantikovej PhD. Doktor M. Kantikova po-
chodzi z s¹siedniego Ru¿omberoka. Studia weterynaryjne ukoñ-
czy³a jako prymus z dyplomem z �czerwonym paskiem� (w do-
brym tego s³owa znaczeniu) w 1981 r. Odbywa sta¿e zagraniczne
w Angli, Finlandii, Danii, Francji. W 2005 r. broni pracy habilita-
cyjnej. Od 14 lat jest dyrektorem tego instytutu.
Jestem pe³en uznania dla jej pracowito�ci, zaanga¿owania i kon-
sekwencji, a tak¿e osobowo�ci, humoru i uroku osobistego. W
dniu 2.12.2005 r. w piêknej scenerii hotelu w Ro¿omberoku od-
by³a siê konferencja po�wiêcona tym jubileuszom, spore grono
ludzi nauki, przyjació³, kolegów, go�ci zagranicznych mia³o oka-
zjê zapoznaæ siê z dorobkiem i dzia³alno�ci¹ instytutu
i z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia sympatycznej solenizantce.

Daniel Wierzbinka

R O Z T O C Z E
Grupa cz³onków Klubu Seniora zgodnie z has³em �Znaszli ten
kraj? �postanowi³a ruszyæ w Polskê�. Tym razem na Roztocze,
budz¹ce zachwyt wszystkich, którzy ten rejon naszego kraju od-
wiedzili.

A có¿ to takiego to Roztocze? Jest to tzw. wa³ roztoczañski �
obszar d³ugo�ci 180 km (w tym w Polsce 110 km), ci¹gn¹cy siê od
Kra�nika po Lwów, czyli od Kotliny Sandomierskiej po Wy¿ynê

Wo³yñsk¹. Szeroko�æ tego pasa wynosi ok. 25 km. Roztocze dzie-
li siê na Zachodnie, �rodkowe i Wschodnie (Po³udniowe). Nas
interesuje Roztocze �rodkowe, czyli obszar mniej wiêcej od

Szczebrzeszyna i Zwierzyñca, a koñcz¹cy siê za Narolem. Dla-
czego te tereny s¹ takie ciekawe? Bo przepiêknie po³o¿one �
wzgórza, rzeki i strumyki p³yn¹ce w g³êbokich jarach o stromych
brzegach, wodospady, lasy sosnowe i jod³owe, bogata ro�linno�æ i
du¿o gatunków zwierz¹t, a wiêc rezerwaty przyrody i parki krajo-
brazowe. Dla ka¿dego mieszczucha wra¿eñ do syta. My � senio-
rzy weterynaryjni postanowili�my (pó�no, bo pó�no) poznaæ ten
uroczy zak¹tek naszego kraju. Skrzyknêli�my siê i wyruszyli. By³
to wypad turystyczno�krajoznawczo�wypoczynkowy, a wiêc na
luzie, bez po�piechu. A tak ten wypad przebiega³:

PONIEDZIA£EK - 22.08.2005 r. Pierwszy etap koñczymy w
Sandomierzu, ale po drodze zwiedzamy jedno z najstarszych
opactw cystersów (XIII w.) w Jêdrzejowie. Drugi punkt programu
to Opatów Kielecki � powiatowe miasto, wa¿ne dla mnie, bo tu
ukoñczy³em szko³ê podstawow¹, zda³em maturê � spêdzi³em lata
m³odzieñcze 1947 � 1952, a i pó�niej przyje¿d¿a³em do rodziców
(do 1962 r.). Musia³em je pokazaæ moim przyjacio³om. Opatów to
bardzo stare miasto. Pierwsze wzmianki pochodz¹ z XII w. - osa-
da obronna ¯migród. Prawa miejskie uzyska³ w 1382 r. - miasto
biskupów  lubelskich w 1514 r. zakupione przez kanclerza
Krzysztofa Szyd³owieckiego. Zwiedzamy to, co najwa¿niejsze, a
wiêc XII - wieczn¹ kolegiatê romañsk¹ ze znajduj¹cym siê we-
wn¹trz s³ynnym �Lamentem Opatowskim� z XVI w. na nagrobku
kanclerza Krzysztofa Szyd³owieckiego. Tu w XV � XVIII w. od-
bywa³y siê sejmiki szlachty woj. sandomierskiego. Ogl¹damy
Bramê Warszawsk¹ i fragmenty murów obronnych z XIV w. W
rynku ogl¹damy domy i kamieniczki kupieckie (XVII- XIX w.),
pomnik L. Topór�Zwierzdowskiego, dowódcy oddzia³u powstañ-
czego w 1863 r. (krwawa bitwa z wojskami carskimi w lutym

Rezerwat �Czartowe Pole�

ZNASZLI TEN KRAJ?
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ZNASZLI TEN KRAJ?

1864 r. zakoñczy³a siê klêsk¹ powstañców, a Topór�Zwierzdow-
ski zosta³ powieszony na opatowskim rynku. Zatrzymujemy siê
ko³o ratusza, a nastêpnie przed tablic¹ na �cianie dawnego aresztu

upamiêtniaj¹c¹ odbi-
cie w 1943 r. przez od-
dzia³y AK i BCH po-
nad 80 wiê�niów z r¹k
hitlerowców. Nie
omieszka³em pokazaæ
równie¿ domu, w któ-
rym ongi� mieszka-
³em. Niestety nie uda-
³o mi siê namówiæ
przyjació³ na spacer po
podziemnych lochach
(do 12 m w  g³¹b � trzy
kondygnacje koryta-
rzy i komór) znajduj¹-
cych siê pod rynkiem.

Ruszamy do San-
domierza. O historii i
wspania³ych zabyt-
kach tego piêknego
miasta nie muszê pi-
saæ, wszyscy je dosko-
nale znaj¹. Spaceruj¹c
ogl¹damy ratusz i
piêkne kamieniczki,
Bramê Opatowsk¹,

fragmenty murów obronnych, Colegium Gostomianum, Dom
D³ugosza, katedrê, zamek, zagl¹damy do w¹wozu królowej Ja-
dwigi. Nie by³bym sob¹, gdybym nie pokaza³, w którym domu siê
urodzi³em (niestety do�æ dawno, wiêc i dom nie wygl¹da³ najle-
piej) � dlatego tak wiele mam sentymentu do tego miasta. Resztê
dnia i wieczór spêdzili�my w domu naszego kolegi po fachu �
Mariana. W jego domku na przedmie�ciu Sandomierza czas up³y-
n¹³ na rozmowach o dawnych latach, wspólnych znajomych i po-
dziwianiu hodowanych przez kolegê go³êbi. Nastêpnego dnia wy-
ruszamy w dalsz¹ trasê, oczywi�cie naszego gospodarza zabiera-
my ze sob¹ - niech zobaczy trochê �wiata.
WTOREK - 23.08.2005 r. Opuszczamy Sandomierz. Kierujemy
siê przez Stalow¹ Wolê i Nisko, w³a�nie na Roztocze. Jad¹c Kotli-
n¹ Sandomiersk¹ i Dolin¹ Dolnego Sanu podziwiamy krajobraz
pe³en plantacji wikliny. W Krzeszowie przekraczamy San i kieru-
jemy siê do Tarnogrodu. Tu krótki postój. Zwiedzamy centrum
tego miasteczka - typowego dla tego regionu Polski. Prawa miej-
skie uzyska³ w XVI w. Pocz¹tkowo miasto królewskie, a pod ko-
niec XVI w. przechodzi w rêce Tarnowskich. Jego zabytki to: ko-
�ció³ pw. Przemienienia Pañskiego z XVII w., drewniany ko�ció-
³ek �w. Rocha z XVI w., synagoga z XVII w. (obecnie biura), cer-
kiew �w. Trójcy z 1870 r. (we wrze�niu 1939 r. ciê¿kie boje z
Niemcami stoczy³ tu 13 pu³k u³anów z Armii �Kraków�.

Jedziemy dalej. Po drodze mijamy coraz wiêcej plantacji ty-
toniu, widomy znak, ¿e jeste�my na Lubelszczy�nie. Jedziemy
drog¹ w�ród lasów i wreszcie zatrzymujemy siê ko³o piêknie po-
³o¿onej le�niczówki w Rybnicy k.Su�ca - miejsce �wa¿ne�, gdy¿
Karol spêdzi³ tu wiele mi³ych chwil podczas pobytów u brata.
Naszym celem jest prywatny dom bratowej Karola, pani Wirginii
Piwowarek, równie¿ w Rybnicy, ale nieco dalej, tu¿ w pobli¿u
Su�ca. Jeste�my na miejscu. Okaza³y dom po³o¿ony na skraju lasu
(Puszcza Solska), przemi³a gospodyni � p. Winia - przekazuje
nam do dyspozycji ca³e piêtro. Rozlokowujemy siê i dla rozpro-
stowania ko�ci udajemy na spacer do lasu. Jest piêknie � sosny,
jod³y, zapach ¿ywicy i le�nych zió³, no i grzyby.

Po powrocie posi³ek i wypad do Su�ca. Miejscowo�æ po³o¿o-
na 260 m n.p.m., na piaskowych wydmach nad rzek¹ Jeleñ. Te
piêkne tereny od króla Zygmunta III Wazy wydzier¿awi³ Jan Za-
mojski. Miejscowo�æ  bardzo ³adna, zadbana, czysto, ³adne domy
prywatne i ró¿ne o�rodki. Zabytki to ko�ció³ z drugiej po³owy
XIX w., m³yn wodny z 1925 r. (nad stawem �Morskie Oko�), ka-
mienne figury przydro¿ne (XII � XIX w.) w pobli¿u, w wid³ach

rzeki Tanwi i Jeleñ wzgórze �Zamczysko�, gdzie mie�ci³o siê sta-
re grodzisko, owiane legendami. We wrze�niu 1939 r. walczyli tu
z Niemcami ¿o³nierze Armii �Kraków� i �Lublin� - na cmentarzu
pochowanych jest 21 ¿o³nierzy. W czasach okupacji hitlerowskiej
dzia³a³y tu bardzo aktywnie oddzia³y partyzanckie AK, BCH
(dzia³ania dywersyjne m.in. na linii kolejowej Susiec - Be³¿ec).
Wracamy ma kwaterê, czeka na nas obiadokolacja przygotowana
przez p. Winiê (s¹ oczywi�cie pyszne grzyby). Ten wieczór zapo-
znawczy up³yn¹³ bardzo sympatycznie i weso³o. Pó�nym wieczo-
rem postraszy³a nas burza z piorunami, ale trwa³o to krótko i wró-
ci³a ³adna pogoda.
�RODA - 24.08.2005 r. Rano grzybobranie (przecie¿ trzeba co�
je�æ!). W godzinach po³udniowych wybieramy siê z p. Wini¹ jako
przewodnikiem, do rezerwatu �Nad Tanwi¹� i �Czartowe Pole�.
Jedziemy drog¹ wiod¹c¹ przez lasy Puszczy Solskiej, zatrzymu-
jemy siê w miejscowo�ci Rebizanty. Tu nad rzek¹ Tanwi¹, p³yn¹-
c¹ w�ród zalesionych pagórków, podziwiamy tzw.: szumy � trze-
ciorzêdowe naturalne skalne progi, biegn¹ce w poprzek rzeki, po-
woduj¹ce ma³e kaskady wodne i charakterystyczny szum wody.
Jest tu 24 takie �szumy�. Podziwiamy ten piêkny teren rezerwatu
z nad Tanwi, idziemy pagórkowatym terenem przez wspania³y so-
snowy las do wodospadu na rzece Jeleñ. Syci wra¿eñ wracamy do
punktu wyj�cia � woda, �szumy�, las, zapach ¿ywicy, �piew pta-
ków, piêkna pogoda � có¿ wiêcej trzeba mieszczuchom.
Po krótkim odpoczynku (mamy swoje lata), udajemy siê na drugi
koniec Rebizantów � tu, nad Tanwi¹ znajduje siê obelisk upamiêt-
niaj¹cy przekroczenie w 1901 r. granicy austriacko�rosyjskiej
przez Józefa Pi³sudskiego. Na tablicy widniej¹ s³owa marsza³ka:
�Niczym jest wra¿y kordon wobec potêgi ducha polskiego�. Koñ-
czymy ten etap zwiedzania i udajemy siê do Rezerwatu Przyrody
�Czartowe Pole�. Po drodze zatrzymujemy siê przy Cmentarzu
Wojennym w B³udku. W  lesie, w niewielkiej odleg³o�ci od szosy
Susiec � Hamernia znajduje siê siedem symbolicznych ¿o³nier-
skich mogi³ i pomnik upamiêtniaj¹cy miejsce ka�ni, które tu kie-
dy� istnia³o. Otó¿ w okresie 01.10.1944 � 26.03.1945 r. by³ tu
za³o¿ony przez NKWD i UB obóz, w którym wiêziono ¿o³nierzy
Wojska Polskiego, którzy ujawnili przynale¿no�æ do AK, a tak¿e
innych aresztowanych cz³onków tej organizacji. W dniu
26.03.1945 r. oddzia³ partyzancki AK i BCH pod dowództwem
kpt. �Polakowskiego� i por. �Wira� zdobyli obóz, ale okaza³o siê,
¿e wiê�niowie zostali wywiezieni dzieñ wcze�niej.

Jedziemy dalej i jeste�my w Rezerwacie Przyrody �Czartowe
Pole� (kiedy� na tym terenie hula³y czarty). Rezerwat po³o¿ony
jest na wys. ponad 200 m n.p.m. Teren pagórkowaty z przep³ywa-
j¹c¹ w g³êbokich jarach rzek¹ Sopot. W rezerwacie obfituj¹cym
w wiele gatunków ro�lin, krzewów, drzew, ptaków i innej zwie-
rzyny wytyczone zosta³y �cie¿ki dydaktyczne prowadz¹ce do ró¿-
nych zak¹tków rezerwatu, z charakterystyczn¹ dla tego miejsca
ro�linno�ci¹ czy drzewostanem. Wêdrujemy wysokim brzegiem
Sopotu, stromymi, drewnianymi schodkami i wisz¹c¹ k³adk¹
przechodzimy na drugi brzeg, gdzie w g¹szczu drzew i krzewów
kryj¹ siê ruiny XVIII wiecznej papierni nale¿¹cej do Ordynacji
Zamojskiej. W pobli¿u du¿ej polany napotykamy ma³y cmenta-
rzyk z pomnikiem wybudowanym w 1931 r. przez Szko³ê Pod-
chor¹¿ych Sanitarnych z napisem: �Tu czerpali�my si³ê, zdrowie,
by móc s³u¿yæ Ojczy�nie�. Obok znajduj¹ siê symboliczne mogi-
³y partyzantów � �Korsarza� z AK i �Miszki Tatara�, dowódcy
radzieckiego oddzia³u partyzanckiego (zgin¹³ w walce z Niemca-
mi, broni¹c pacyfikowanego Józefowa). Po wielogodzinnej wê-
drówce po rezerwatach le¿¹cych w Puszczy Solskiej, na krawêdzi
po³udniowej Roztocza �rodkowego i nad rz. Sopot, oddzielaj¹c¹
Roztocze �rodkowe od Zachodniego, wracamy do Rybnicy.
Wszyscy jeste�my zadowoleni z tej wycieczki, a szczególnie Ma-
rian, który wreszcie zobaczy³ to prawdziwe, piêkne Roztocze.
Obiadokolacja - wiadomo, obowi¹zkowo grzyby, ale inaczej przy-
prawione � nasza Gospodyni zna niezliczon¹ ilo�æ sposobów ich
przyrz¹dzania. Wypoczywamy, degustujemy ró¿ne trunki, pe³ny
relaks.
CZWARTEK � 25.08.2005 r. Dzieñ, jak poprzednie, rozpoczyna-
my od grzybobrania, ale w planie mamy wyjazd na wschodni¹
czê�æ Roztocza �rodkowego (koñczy siê za Narolem). Jedziemy

Szczebrzeszyn - pomnik
�wierszcza (chrz¹szcza)
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ZNASZLI TEN KRAJ?

drog¹ wiod¹c¹ skrajem Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
Przeje¿d¿amy przez ³adne wioski, po³o¿one w�ród lasów, m.in.
du¿¹ i ³adn¹ wie� Paary, i jeste�my w Narolu Wie�. Zatrzymujemy
siê przed istniej¹cym tu pa³acem (obecnie w remoncie), który zo-
sta³ zbudowany przez hrabiego Andrzeja Feliksa £osia w latach
1770 � 1781. Przechodzi³ ró¿ne koleje, przed kampani¹ wrze�nio-
w¹ 1939 r. w³a�cicielem pa³acu by³ ksi¹¿e Puzyna. W 1943 r. zo-
sta³ spalony przez NKWD (szukali AK-owców). Pa³ac wielokrot-
nie grabiony, niszczony i odbudowywany, obecnie jest w³asno-
�ci¹ profesora muzykologa z Warszawy (p. K³osowicz). Bardzo
ciekawa i ³adna rezydencja magnacka z du¿ym dziedziñcem i d³u-
g¹, wysadzon¹ starymi lipami alej¹ dojazdow¹.

Miasteczko Narol, po³o¿one w dolinie Tanwii. Pierwsze do-
niesienia pochodz¹ z 1565 r. W 1585 r. by³ w³asno�ci¹ Floriana
£aszcza i by³ nazywany Florianowem, nazwa Narol powróci³a w
1670 r. Miasteczko wielokrotnie niszczone - Tatarzy, Kozacy
Chmielnickiego, I wojna �wiatowa. W 1939 r. walczy³a tu Grupa
Operacyjna Armii �Kraków� gen. Boruty�Spiechowicza. W 1943
r. zaczê³y siê pierwsze konflikty z UPA. Podczas okupacji hitle-
rowskiej by³ to teren dzia³ania partyzantów AK. Jest to bardzo
sympatyczne miasteczko. Zabytków jest niewiele - ko�ció³ ufun-
dowany przez Antoniego Filipa £osia w XVIII w. (wewn¹trz ta-
blica pami¹tkowa po�wiêcona ¿o³nierzom AK kompanii �Na-
rol�), ratusz z XIX w., pami¹tkowy g³az z medalionem króla Jana
III Sobieskiego, - �wiadectwo pogromu w 1672 r. Turków i uwol-
nienia �2000 z jasyru�. Stoi tu równie¿ pomnik po�wiêcony pole-
g³ym w latach 1939 � 1945.

Opuszczamy Narol, kierujemy siê przez Be³¿ec (bardzo d³u-
uuga wie�) do Tomaszowa Lubelskiego, dawniej zwanego Ordy-
nackim. Po³o¿ony na granicy Roztocza �rodkowego i Grzêdy So-
kalskiej na wys. 275 m n.p.m. nad rzek¹ So³okij¹. Osadê za³o¿y³
tu kanclerz Jan Zamojski w 1590 r. pod nazw¹ Jelitowo (herb rodu
Zamojskich �Jelita�), a w 1595 r. otrzyma³ nazwê Tomaszów, na
cze�æ syna kanclerza Zamojskiego. W 1621 r. otrzyma³ prawa
miejskie, a staraniem Tomasza, fosê i mury miejskie - istnia³y do
XVIII w. Miasto by³o grabione i niszczone (po¿ary) przez Koza-
ków w 1648 r., Szwedów (potop), zaborców. W 1725 r. kasztelan
kijowski Józef Potocki ufundowa³ ko�ció³, a nastêpnie zespó³
klasztorny oo. trynitarzy - rozebrany przez Austriaków.
W 1830 r. powsta³  tu ochotniczy pu³k �Z³ota Chor¹giew Wolno-
�ci�. W czasie powstania styczniowego dzia³a³ tu Tomaszowski
Rz¹d Narodowy. W 1915 r. toczy³y boje wojska rosyjskie i au-
striackie. W 1921 r. Józef Pi³sudski dekorowa³ tu sztandar pu³ku
u³anów za walkê z bolszewikami (jest pami¹tkowy pomnik). W
1939 r. ciê¿kie walki z naje�d�cami toczy³o Wojsko Polskie. W
latach okupacji niemieckiej dzia³a³y oddzia³y partyzanckie AK.
Spacer po tym ³adnym powiatowym mie�cie utrudnia potê¿na ule-
wa. Ograniczamy siê do obiadu, a nastêpnie zaliczmy krótki spa-
cer po rynku i jego najbli¿szej okolicy. S¹ tu m.in. nastêpuj¹ce
zabytki: ko�ció³ z drzewa modrzewiowego z 1627 r. fundacji To-
masza Zamojskiego, �lady fosy i wa³ów obronnych
z XVI w., cerkiew �w. Micha³a z 1890 r., budynek z drewnianych
bali � herbaciarnia, tzw. czajnia, zbudowana w 1895 r. z okazji
koronacji cara Miko³aja II, ko�ció³ parafialny z 1935 r., w którym
znajduje siê tablica po�wiêcona pamiêci ¿o³nierzy z 1939 r., ra-
tusz z XX w. odbudowany ze zniszczeñ dopiero w 1999 r. Toma-
szów posiada te¿ Muzeum Regionalne.

Koñczymy tê krótk¹ z konieczno�ci (szkoda) wizytê i udaje-
my siê do Krasnobrodu. Droga wiedzie przez teren Krasnobrodz-
kiego Parku Krajobrazowego. Jeste�my na miejscu. Miasteczko,
jak na mój gust, nie robi wra¿enia miejskiego, ale oczywi�cie
obok domków parterowych s¹ równie¿ piêtrowe, czego� mi jed-
nak brakuje. Krasnobród le¿y w kotlinie górnego Wieprza. Prawa
miejskie uzyska³ w 1572 r. By³ w³asno�ci¹ Lipskich, Leszczyñ-
skich, Tarnowskich, Jackowskich. Krasnobród to dwie dzielnice:
�Podzamek� skoncentrowany wokó³ pa³acu w³a�cicieli i �Pod-
klasztor� ko³o ko�cio³a i klasztoru. Miasteczko przechodzi³o na-
jazdy Kozaków, Szwedów, a w 1860 r. niebywa³y w naszej strefie
klimatycznej nalot szarañczy. Toczy³y siê tu walki oddzia³u Mar-
cina �Lelewela� Borelowskiego z wojskami carskimi (w r. 1863),
a tak¿e walki podczas I wojny �wiatowej, jak równie¿ we wrze-

�niu 1939 r. (m.in. 25 pu³k u³anów wielkopolskich). Tu w pa³acu
ówczesnego w³a�ciciela, senatora Fudakowskiego, w drodze do
Rumunii, zatrzymali siê cz³onkowie rz¹du II RP. W czasie okupa-
cji hitlerowskiej miasto by³o kilkakrotnie pacyfikowane.

Zwiedzamy ciekawsze obiekty w dzielnicy Podklasztor, ufun-
dowany przez Mariê Zamojsk¹ (pó�niejsza królowa Marysieñka)
w latach 1690 � 1699 ko�ció³ i zespó³ klasztorny oo. dominika-
nów, drewniany spichlerz z XVII w., a w nim wystawê wieñców
do¿ynkowych. Podziwiamy piêkne ptaki hodowane przez ksiê¿y
(ba¿anty, pawie, go³êbie, itd.). Marian, zapalony hodowca go³êbi
tak o¿ywi³ siê, ¿e trudno by³o go namówiæ na dalsze zwiedzanie.
Idziemy d³ug¹ ulic¹ od klasztoru w kierunku rzeki Wieprz, po dro-
dze mijamy kilkana�cie kapliczek (i pas¹cego siê dorodnego
capa). W niewielkiej odleg³o�ci od rzeki stoi nad �cudownym �ró-
d³em� drewniana kapliczka z cudownym obrazem Matki Boskiej
Krasnobrodzkiej � fundacja Marii Zamojskiej. Warto wspomnieæ,
¿e na cmentarzu pochowanych jest 45 powstañców styczniowych,
37 ¿o³nierzy austriackich i 50 rosyjskich z okresu I wojny �wiato-
wej i 491 ¿o³nierzy polskich poleg³ych w bitwach pod Jacyn¹ i
Krasnobrodem w dniach 17 � 26 wrze�nia 1939 r. W dzielnicy
Podzamek znajduje siê pa³ac Leszczyñskich z XVII w. (obecnie
sanatorium dla dzieci). Nieco zmêczeni, ale zadowoleni wracamy
tym razem przez D³ugi K¹t i Hamerniê do Rybnicy. I co nas tu
czeka? � oczywi�cie sma¿one grzyby! Niezawodna p. Winia z
córk¹, p. Ma³gosi¹, znowu co� wymy�li³y � zgubi³em siê w tych
kulinarnych odmianach przyrz¹dzania grzybów, có¿ �le�ni lu-
dzie� maj¹ swoje tajemnice kulinarne. Wieczorem syci wra¿eñ i
nakarmieni s¹czymy piwko i oczywi�cie wymieniamy uwagi z
wyjazdu. Jest mi³o.
PI¥TEK - 26.08.2005 r. Poranny spacer do lasu nie nastraja opty-
mistycznie nasze panie, niestety koñcz¹ siê grzyby � co bêd¹ obie-
ra³y i suszy³y? Trzeba bêdzie �biedaczkom� wymy�liæ jakie� za-
jêcie. Po �niadaniu udajemy siê na zwiedzanie Józefowa, Zwie-
rzyñca i Szczebrzeszyna. Drog¹ przebiegaj¹c¹ w przewa¿aj¹cej
czê�ci przez lasy Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej dobija-
my do Józefowa. To ma³e miasteczko (ok. 3 tys. mieszkañców)
po³o¿one jest 225 m n.p.m. na pograniczu Roztocza �rodkowego

Rezerwat �Nad Tanwi¹� - tzw. szumy czyli kaskady na Tanwi.
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i Równiny Bi³gorajskiej w tzw. Padole Józefowskim, nad rzek¹
Niepryszk¹. Józefów powsta³ ok. roku 1720. W 1725 r. Tomasz
Józef Zamojski nada³ mu prawa miejskie i osada przyjê³a nazwê
Józefów. Podczas powstania styczniowego dzia³a³ tu oddzia³ po-
wstañczy. Podczas okupacji hitlerowskiej aktywnie dzia³a³y od-
dzia³y AK, BCH i partyzantka radziecka. Zginê³o tu ponad 70%
mieszkañców � hitlerowcy rozstrzelali ponad 1,5 tys. ¯ydów. Jó-
zefów by³ kilkakrotnie pacyfikowany. W dniu 1 czerwca 1943 r.
oddzia³y partyzanckie AK �Wira� (pochodzi³ z Józefowa)
i �Korsarza�, BCH �Brzozy� oraz radziecki �Miszki Tatara� (tu
zgin¹³) w ciê¿kim boju nie dopu�ci³y do pacyfikacji. W mie�cie
mo¿na zobaczyæ: ratusz z 1775 r., budynek synagogi z drugiej
po³owy XIX w. (obecnie biblioteka � sympatyczna p. kierownicz-
ka opowiada nam o historii Józefowa i ciekawostkach, szczegól-
nie przyrodniczych znajduj¹cych siê na terenie tej gminy). W ryn-
ku znajduje siê ko�ció³ parafialny z 1886 r. a tak¿e pomnik po-
�wiêcony ¿o³nierzom i partyzantom. Miasteczko posiada Mu-
zeum Kamieniarstwa.

Drog¹ biegn¹c¹ przez Puszczê Solsk¹ jedziemy do Zwierzyñ-
ca, le¿¹cego nad rzek¹ Wieprz, stanowi¹c¹ granicê miêdzy Rozto-
czem �rodkowym a Zachodnim miasta z ciekaw¹ histori¹ powsta-
nia: Zamojski pod Dêbow¹ Gór¹ wybudowa³ modrzewiowy dwór,
a obok za³o¿y³ �zwierzyñczyk� i du¿y �zwierzyniec�, w których
znajdowa³a siê du¿a liczba ró¿nych gatunków zwierz¹t (nawet ¿u-
bry sprowadzone z Puszczy Knyszyñskiej). Osada ta przyjê³a na-
zwê Zwierzyniec i sta³a siê siedzib¹ tworzonej Ordynacji Zamoj-
skiej. Bywali tu królowie W³adys³aw IV, Jan Kazimierz, Micha³
Korybut Wi�niowiecki i Jan III Sobieski. W XVII w. na polecenie
wnuczki kanclerza Jana Zamojskiego � ksiê¿nej Gryzeldy (¿ony
ks. Jeremiego Wi�niowieckiego i matki króla Micha³a) zosta³
wybudowany nowy pa³ac � mieszka³a w nim równie¿ Maria Ka-
zimiera, ¿ona Jana �Sobiepana� Zamojskiego, pó�niejsza królo-
wa Marysieñka Sobieska. Pod opiek¹ Zamojskich miasto prê¿nie
siê rozwija³o, powsta³y ró¿ne zak³ady przemys³owe. W okresie
powstania styczniowego Henryk Hugo Granowski organizowa³
tu oddzia³ powstañczy. W 1939 r. maszerowa³o têdy Wojsko Pol-
skie w kierunku Tomaszowa Lubelskiego. Podczas okupacji nie-
mieckiej stacjonowa³ tu du¿y garnizon wojsk niemieckich i dla
przeciwwagi podziemny sztab 9 pu³ku piechoty AK.

Pod koniec wojny Zwierzyniec zosta³ bardzo zniszczony. W
1944 r. Ordynacja Zamojska powo³ana przez Sejm w 1589 r. prze-
sta³a istnieæ (dekret o reformie rolnej). Z czasów �wietno�ci pozo-
sta³: budynek Zarz¹du Ordynacji (obecnie siedziba technikum) -
na �cianie widnieje tablica upamiêtniaj¹ca zjednoczenie w 1919 r.
organizacji harcerskich wszystkich zaborów w jeden Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego, zabytkowy ko�ció³ek na wyspie (z XVIII
w. fundacji Tomasza Andrzeja Zamojskiego), rezydencja pleni-
potenta Ordynacji, kamienny monument (podobno jest tam po-
chowany ukochany pies Marysieñki), lipowa aleja Marysieñki,
budynki starych � XIX - wiecznych zak³adów przemys³owych. W
Zwierzyñcu znajduje siê stary Cmentarz Powstañców i Cmentarz
Wojskowy z 31 mogi³ami zbiorowymi i 33 mogi³ami pojedynczy-
mi ¿o³nierzy austriackich i rosyjskich z I wojny �wiatowej, ¿o³-
nierzy polskich poleg³ych w 1939 r., a tak¿e partyzantów.
Opuszczamy Zwierzyniec i Roztoczañski Park Narodowy i kieru-
jemy siê na teren Szczebrzeszyñskiego Parku Krajobrazowego, a
wiêc do Szczebrzeszyna. Prawdopodobnie ju¿ przed XIII w. ist-
nia³o tu grodzisko. Pierwsze zapisy pochodz¹ z 1352 r., a prawa
miejskie uzyska³ w 1394 r. W 1370 r. w³a�cicielem by³ Dymitr z
Goraja, w XVII w. wszed³ w sk³ad Ordynacji Zamojskiej. Miasto
wielokrotnie by³o niszczone � po¿ary, wojny. Przebywa³ tu Bole-
s³aw Chrobry, Leszek Bia³y, Kazimierz Wielki, Jadwiga, W³ady-
s³aw Jagie³³o, Stefan Batory, Micha³ Korybut Wi�niowiecki, Jan
III Sobieski. W 1811 r. przeniesiono tu Akademiê Zamojsk¹. W
okresie Powstania Listopadowego w gimnazjum dzia³a³a tajna or-
ganizacja, wielu jej cz³onków zosta³o zes³anych na Sybir. Spo³e-
czeñstwo Szczebrzeszyna bardzo aktywnie uczestniczy³o w po-
wstaniu styczniowym, a tak¿e w ruchu oporu podczas okupacji
hitlerowskiej. �wiadczy o tym wiele grobów powstañców, ¿o³nie-
rzy wrze�nia i partyzantów z AK. Zabytki obecnie istniej¹ce w
wiêkszo�ci pochodz¹ z XVII w. � wcze�niejsze drewniane (ko-

�ció³, synagoga, klasztor) strawi³y po¿ary. Obecnie mo¿emy zo-
baczyæ ko�ció³ parafialny wybudowany w latach 1620 � 1630,
cerkiew (przechodzi³a ró¿ne koleje) z 1560 r., synagogê z prze³o-
mu XVI i XVII w, zespó³ klasztorny z ko�cio³em �w. Katarzyny �
oo. franciszkanów z XVII w. fundacji Tomasza i Katarzyny Za-
mojskich, ratusz  z 1830 r, kirkut ze starymi macewami z XVII w.
- hitlerowcy rozstrzeliwali tu ¯ydów. W rynku stoi pomnik po-
�wiêcony pamiêci ¿o³nierzy wrze�nia i partyzantów z AK. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e ze Szczebrzeszyna pochodzi³o wielu ludzi nauki,
literatów, malarzy (np. J. Brandt). Now¹ zdobycz¹ miasta jest po-
mnik �wierszcza, có¿ �w Szczebrzeszynie chrz¹szcz brzmi w
trzcinie...�. Wracamy do Rybnicy. Teraz pe³ny relaks. Wieczorem
kolacja, uroczysta, bo Stefan postanowi³ wydaæ bankiet na konto
przysz³ych imienin, je¿eli jednak kto� my�li, ¿e nie by³o grzybów,
to siê myli! By³y te¿ toasty, by³y ró¿ne opowie�ci min. p. Wini,
by³ szampañski humor. Tak mi³o mia³o byæ i by³o.
SOBOTA - 27.08.2005 r. Dzieñ pe³nego relaksu, bez wyjazdów w
�teren�, wypoczynek na zielonej trawce i ostatnie spacery po le-
sie, wszak jutro wracamy do domu. W porze obiadowej spacer
przez piêkny sosnowy las do Su�ca na obiad. Powrót, leniucho-
wanie i niestety pakowanie maneli. Wieczorem po¿egnalna kola-
cja z przemi³¹ Gospodyni¹. Szkoda, ¿e to ju¿ koniec naszego po-
bytu w tych piêknych okolicach.
NIEDZIELA - 28.08.2005 r. Wyruszamy w drogê powrotn¹, ale
nieco inn¹ tras¹ ni¿ przyjechali�my. Jedziemy skrajem Puszczy
Solskiej, mijamy Józefów, jedziemy przez bardzo d³ug¹ wie� (po-
nad 8 km) Aleksandrów � w 1943 r. Niemcy spalili tu ponad 100
domów i zabudowañ, zamordowali kilkudziesiêciu mieszkañców,
a kilkuset wywie�li do Niemiec i obozów. Po wojnie od nowa
wybudowano domy i budynki gospodarskie. Kolejna miejsco-
wo�æ, któr¹ mijamy to Majdan Stary i Nowy, i wreszcie jeste�my
w Bi³goraju. Miasto le¿y na pograniczu Roztocza i Równiny Bi³-
gorajskiej. �Bi³goraj�, bo �bi³  Goraj  Tatarów� lub �bia³y Goraj�,
miasto powiatowe, ³adne. Za³o¿one w 1578 r. przez Adama Go-
rajskiego. W³a�cicielami miasta byli m.in. Rejowie, Potoccy, No-
wiccy, P³atonowowie (sprzedali miasto rz¹dowi rosyjskiemu). Na
przestrzeni lat wielokrotnie niszczony � Tatarzy, Kozacy, Szwe-
dzi i inne wojny. W 1939 r. podpalony przez niemieckich dywer-
santów. W okresie II wojny �wiatowej zniszczenia wynosi³y 80%
budynków, a ponad po³owa mieszkañców zginê³a. W kwietniu
1944 r. Niemcy utworzyli tu obóz przej�ciowy, a w lipcu tego¿
roku dokonali masowych rozstrzeliwañ.

W 1984 r. powsta³a tu Wioska Dzieciêca im. Dzieci Zamojsz-
czyzny. Odbywamy krótki spacer po mie�cie. Mo¿na zobaczyæ
ko�ció³ dekanalny z XVIII w., ko�ció³ i budynki by³ego klasztoru
franciszkanów z XVII w., cerkiew grekokatolick¹ z 1644 r.- obec-
nie ko�ció³ rzym.-kat. �w. Jerzego. a ponadto zagrodê sitarsk¹ z
pocz. XIX w., stary kirkut i stary cmentarz rzym.-kat., pomnik
Ignacego Krasickiego, a tak¿e pomnik ku czci ¿o³nierzy wrze�nia
i partyzantów z AK i BCH. Koñczymy bi³gorajski spacer i kieru-
jemy siê ku Sandomierzowi. W Ulanowie przekraczamy San i
przez Nisko i Stalow¹ Wolê dobijamy do domu Mariana
w Sandomierzu. Po krótkim odpoczynku u Mariana, obdarowani
przez tego zapalonego hodowcê go³êbi, oskubanymi i wypatro-
szonymi go³¹bkami na roso³ek, ruszamy w dalsz¹ drogê. Na moj¹
pro�bê zatrzymujemy siê na cmentarzu w O¿arowie k. Opatowa
Kieleckiego, gdzie pochowani s¹ moi rodzice i dziadkowie. Dal-
sza trasa przebiega przez Opatów, £agów, Kielce, Jêdrzejów i je-
ste�my w Czêstochowie. Koniec wêdrówki. Do przysz³ego roku
(plany ju¿ mamy).
Kilka moich uwag dot. naszej wycieczki: warto by³o poznaæ piêk-
ne tereny Roztocza, gdzie wspaniale mo¿na wypocz¹æ. Wszyscy
byli�my zaskoczeni wygl¹dem miasteczek i wiosek � bardzo za-
dbane, ciekawa historia tych miejscowo�ci i tragiczne lata hitle-
rowskiej okupacji.  Wszyscy jeste�my bardzo zadowoleni wyjaz-
du i mówimy wszystkim: �bierzcie z nas przyk³ad!�
I na koniec - nie jestem filologiem, historykiem, geografem � wiêc
je�li pope³ni³em pomy³ki proszê mi  wybaczyæ, chcia³em jak naj-
wiêcej informacji przekazaæ (mo¿e za du¿o ró¿nych szczegó³ów).

By³o fajnie!

ZNASZLI TEN KRAJ?

Andrzej Szlichta
Czêstochowa, listopad 2005 r.


