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13 stycznia 1919 r. wszedł w życie podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego dekret w przedmiocie wyłączenia służby weterynaryjnej z kompetencji
Ministra Spraw Wewnętrznych i przekazania tejże służby kompetencji Ministra Rolnictwa
i Dóbr Państwowych.

• Wojskowa Służba Weterynaryjna 1918r.

• Szkolnictwo weterynaryjne

• Zrzeszenie Lekarzy Weterynaryjnych



Rok 1945 zakończenie II Wojny Światowej

Dolny Śląsk – wyzwalany od 23 stycznia do 9 maja

14 marca 1945 r. Dekret RM – utworzenie Okręgu
Administracyjnego Dolny Śląsk



Willa przy ul. Januszowickiej 48 – 1945 rok



17 kwietnia rozpoczyna pracę Pełnomocnik Rządu – siedziba w Trzebnicy

3 – 8 czerwiec – przeniesienie Urzędu Pełnomocnika do Legnicy

13 – 15 listopad – przeniesienie do Wrocławia

Styczeń 1946r. – Okręg Adm. Dolny Śląsk liczył 35 obwodów 
pełnomocników Rządu

29.05.1946r. - Rozp. RM utworzone zostaje województwo wrocławskie



Urząd Wojewódzki, w jego strukturze Wydział Weterynarii 

Naczelnik Wydziału – lek. wet. Józef Słociński

Obwody pełnomocników Rządu przekształcone w powiaty (35)

Miejsce pełnomocników obwodowych zajmują starostowie 

W starostwie – referat weterynarii kierowany przez powiatowego lekarza 
weterynarii podległego staroście (PLW + dezynfektor)



Osoby – pionierzy - symbole patriotyzmu, pracy i poświęcenia: Józef 
Słociński, Stanisław Święch, Ignacy Głogowski

J. Słociński

S. Święch I. Głogowski



Dekret PKWN z 1944 r. – powołanie Urzędów Ziemskich - wojewódzkich i
powiatowych.

Zadania: opieka nad rolnictwem i przeprowadzenie reformy rolnej.

Wojewódzki Urząd Ziemski z/s w Cieplicach – w jego strukturze Wydział
Weterynarii.

Zadania Wydziału – organizacja samorządowych lecznic dla zwierząt -
pierwsza w Obornikach (1946), do połowy 1947 – 13

Rok 1947 – zespolenie urzędów ziemskich z władzami administracji
ogólnej.



Rok 1945 kadry (56 lek. wet.)

Lekarze szczebla wojewódzkiego – 5; Powiatowi Lekarze Wet. – 33

Lekarze w lecznicach – 8 (lecznic - 8) + przodownicy weterynaryjni

Lekarze w rzeźniach – 10 (badanie zwierząt rzeźnych i mięsa)

Rok 1949 – 147 lek. wet., rok 1962 – 264 lek. wet. oraz 129 PZLZ.



Zadania weterynarii w okresie powojennym

Zwalczanie chorób zakaźnych: pryszczyca, wąglik, zaraza stadnicza, nosacizna,
niedokrwistość zakaźna u koni, świerzb, wścieklizna.

Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźniach

(organizacja obwodów urzędowego badania należała do władz samorządowych)

Organizacja i nadzór nad działalnością lecznictwa weterynaryjnego

(lecznice samorządowe, kierowane przez lekarzy rejonowych)



Rok 1949 – ustawa o PZLZ – upaństwowienie lecznictwa wet.
• wzrost liczby lecznic, adaptacja budynków (brak wody i kanalizacji)

• brak telefonów, środków lokomocji – pierwsze motory SHL (nagrody)

Rok 1950 – ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej:
• w miejsce wojewody i starosty – Prezydia Rad Narodowych

• lecznice podlegały Państwowemu Wojewódzkiemu ZLZ (dualizm władzy)



Rok 1952 – uchwałą Nr 589 Rady Min. w spr. organizacji terenowej służby

wet. przy Prezydiach WRN i Prezydiach PRN powołano Wojewódzkie i

Powiatowe Zarządy Weterynarii z zakresem działalności:

• zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych i lecznictwo

• nadzór nad obrotem zwierzętami

• badanie zwierząt rzeźnych i mięsa



Rok 1954, 1958 i 1960 - następne reorganizacje:

• utworzono stanowiska Wojewódzkiego i Powiatowego Lekarza Weterynarii,
kierownika Wojewódzkiego i Powiatowego Zakładu Weterynarii,

• służbę weterynaryjną PGR-ów włączono do Wojewódzkich i Powiatowych
Zakł. Wet.,

• w WZWet. utworzono ośrodki specjalistyczne, kolumny dezynfekcyjne i ZWIS,

• PZWet. objęły działania PZLZ-ów i terenowe obwody badania zwierząt
rzeźnych i mięsa,

• Zakład Higieny Weterynaryjnej został przejęty od Instytutu Weterynarii w
Puławach



Główne działania tym okresie:

• zwalczano ogniska pryszczycy oraz pomoru świń, nosaciznę i
niedokrwistość zakaźną koni,

• rozpoczęto zwalczanie wścieklizny – m.in. obowiązkowe szczepienia
psów,

• rozpoczęto zwalczanie gruźlicy i brucelozy u bydła,

• od 1954 do 1958 roku uruchomiono stacje unasienniania w Kłodzku,
Dzierżoniowie, Legnicy i Jeleniej Górze



Rok 1975 – ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa

• oprócz woj. wrocławskiego powstały 3 województwa – jeleniogórskie,
legnickie, wałbrzyskie,

• dotychczasowe kompetencje w zakresie weterynarii przeszły na
wojewodów,

• utworzono 4 wojewódzkie zakłady weterynarii,

• w województwach utworzono Oddziały Terenowe WZWet. – zakłady
budżetowe.

Zwalczono pomór świń, pomór drobiu, gruźlicę i brucelozę bydła



Dr Kazimierz Łosieczka



Rok 1990/1991 – reforma struktur i organizacji weterynarii

- 1990 – prywatyzacja usług weterynaryjnych

- 1991 – Wojewódzkie Zakłady Weterynarii stają się jednostkami 
budżetowymi

• utworzono Oddziały Rejonowe WZWet.,

• działanie z upoważnienia wojewody lub kierownika Urzędu 
Rejonowego

Rozpoczęto zwalczanie EBB oraz szczepienie lisów p.wściekliźnie.

Przejęto od PIS nadzór nad przetwórstwem mleka i ryb.



Rok 1997 – powołana zostaje Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, częściowo
spionizowana, zmieniona następnie w działającą obecnie Inspekcję
Weterynaryjną.

Rok 1999 – reforma administracyjna kraju, trójstopniowy podział władzy, tworzy
się województwo dolnośląskie, podzielone na 30 powiatów, w tym 4 grodzkie.

Powstaje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu i 26 Powiatowych
Inspektoratów. Pierwszym Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii
został lek. wet. Henryk Bujak.

Była to ostatnia reforma administracyjna Państwa i Służby Weterynaryjnej.



Rok 2004 – wejście Polski do UE

• trudny okres przedakcesyjny – implementacja prawa wspólnotowego,

• dostosowanie się nadzoru i podmiotów nadzorowanych do nowych
wymogów.

W ostatnich latach zadania Inspekcji zostały rozszerzone m.in. o monitoring
„nowych” chorób zakaźnych, nadzór nad dobrostanem i rejestracją zwierząt,
kontrole w zakresie cross compliance, nadzór nad paszami, ubocznymi
produktami zwierzęcymi i utylizacją, monitorowanie obecności substancji
szkodliwych w tkankach, wydzielinach i wydalinach zwierząt, nadzór nad
sprzedażą bezpośrednią i RHD.

Dużo czasu i środków poświęca się na monitorowanie i zapobieganie ASF.



Prywatna praktyka weterynaryjna

Rok 1990 – przymusowa prywatyzacja usług weterynaryjnych

Rok 2003 – ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt – kategorie, wymogi

Urzędowi lekarze weterynarii – czynności z wyznaczenia PLW



Warunki wykonywania zabiegów

Rok 1966 Rok 2018



Wojskowa Służba Weterynaryjna

• Profilaktyka i leczenie zwierząt „służbowych”

• Nadzór nad żywnością dla jednostek wojskowych

• Zabezpieczanie p.epidemiczne i chemiczne

• Udział w misjach pokojowych ONZ i NATO



Nauka zawodu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP – kontynuator tradycji Lwowskiej AMW

Prof. Zygmunt Markowski Prof. Ryszard Badura



… i dzisiaj

Nauka diagnozowania

Kiedyś



Samorząd lekarsko-weterynaryjny

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
• Zrzeszenie Lekarzy Weterynaryjnych
• Zrzeszenie Lekarzy i Techników Weterynarii

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna



Prof. A. Zakrzewski Prof. J. Molenda Prof. J. Zwierzchowski



Co dalej ze Służbą Weterynaryjną Dolnego Śląska ?

Jeśli zostaną dokonane zapowiedziane zmiany mające
na celu przywrócenie rangi państwowego nadzoru wet.
i atrakcyjności warunków pracy – szczególnie dla
młodych lekarzy weterynarii – to kondycja Służby
Weterynaryjnej będzie tak dobra, jak …

„



… siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 



Dziękuję za uwagę

J. Dorobek

Dziękuję za uwagę

J. Dorobek


