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Sumrnary

Postgraduate training in the Institute has heen implemented since its establishment. There have been two
periods in this training process: training within the framework of Institute structures up until 1971 and
training after the Postgraduate Training Centre began its activity. During these periods the conditions,
methods, ways of financing and management as well as the education program of the training Centre were
quite different. Nevertheless, the training has always been perform,ed according to the best knowledge
available and taking in,to account the needs of the veterinary service. At present the Centre acts as an
institution ofcontinuing postgraduate education for veterinarians and related professionals by offering courses
and specialized study programmes.
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Waznym elementem ptacy InsĘztutu,
obok badań naukowych, jest przekazy -
wanie wiednl i osiągnięć naukowych do
praktyki oraz dokształcanie podyplomo-
we lekarzy weterynarii. Statut nadany
Ins§rtutowi zarządzeniem nr 315 minis-
tra rolnictwa z dnta 23.I2.1955 r. jako
zadantę wymienia,,współpracę w szko-
leniu terenowej słuzby weter5maryjnej ",
natomiast o,,dokształcaniu specjali-
stycmym terenowej służby weteqmaryj-
nej" mówi statut nadany Ins§Ąutowi za-
rządzeniem nr 100 ministra rolnictwa
z dnia 2.06.1966 r. W szkoleniach po-
dyplomowych, jakie prowadził Ins§łut
Weterynarii w 60-1etnim okresie istnie-
nia, można wydzielic dwa okresy:
pierwszy - od powołania Instytufu We-
terynarii w 1945 r. do I91I r. i drugi -
od 7 września I97I r. do chwili obecnej;
jest to okres funkcjonowania centrum szkoleniowego.

Kształcenie podyplomowe w Instytucie zapocząt-
kowano jlż w pierwszych latach jego działalności.
W Ins§łucie terenowi lekarzę weterynarii mieli moż-
liwość zdobywaniawrcdzy i doświadczenia tak labo-
ratoryjnego, jak i prakĘcznego. Szkolenia odbywały
sięw laboratoriach Instytutu. Kursy organizowali kie-
rownicy zaL<ładów lub pracowni wg programów od-
powiadających na potrzeby słuzby weterynaryjnej,
Kursy obejmowały zagadnienia dotyczące chorób
głównych gatunków zwierząt gospodarskich, mikro-

Review

b i o l o gii i p ar azy tolo gli or az w eterlmaryj ne g o nadz oru
nad żywnością, W latach 195I-196I przeprowadzono
26 kursów, w których wzi$y udział 543 osoby (1).

W odpowiedzinarosnące z roku na rok zaintereso-
wanie szkoleniami Instyfut w 1962 r. utworzył stano-
wisko ds, organizacji i koordynacji szkoleń. Stanowis-
ko to powierzono lek. wet. Kazimierzowi Rzeszow-
skiemu, który zajmował się tym zagadnieniem do
I97 I r. Wykłady odbywĄ się nadal w niewielkiej, jak
na rosnące potrzeby ,,terenu" - sali konferencyjnej,
a ćwtczenia w pracowniach Ins§rtutu.

Budynek główny Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego



Dr Stefan Drozdowski
1980-1987

Instytutu w prowadzeniv
szkoleń, ich niezapr zęczal-
na, wysoka przydatność
praktyczna i dobra ocena
merytoryc zna pr ow adzo -

nych zajęó lzasadniały
zlokalizowanie o środka do -

kształcania kadr weteryna-
ryjnych w Puławach. Po
wielu naradach i staraniach
Departamentu Weterynarii,
ZrzeszeńaLekarzy i Techni-
kow Weterynarlt oraz Insty-
tutu Weteqmarii w maju 1 969
roku w Puławach rozpoczę-
to budowę obiektow ośrod-
ka o kubafurze 10 000 m3 za
sumę 12,5 mln. złotych(2).

ZaĘad Hi gi eny P ro duktów Zw ier zęcy ch, Prac owni a
Chorób Młodych Zwterząt, Zal<ład Chorob Bydła,
Zal<ład Mikrobiologtt, Zal<ład Farmakologii i Toksy-
kologii, Zakład Parazytologii. W Iatach 1962-191l
odbyło się łącznie 97 kursów, a lkohczyło je ponad
1500 osob (3).

Tematyka kursów koncentrowała się wokół higieny
i technologii produkcji środkow spoż;ywczych zwie-
r zęc ę go p o cho dz en ia or az b adah mikrob io 1 o gic zny ch
i chemicznych zyłvności, mikrobiologii, parazytolo -
gii,
gru
1eń
golnych gatunkow zwierząt:
ryb, młody ch zvv ierząt ) p szcz
r ównież administracyj ne pro
zakażnychiinwazy jnychposzczegolnychgatunków
zwierząt. \il/ tym okresie nadzór nad szkoleniami był

terenowych sfuzby weterynaryjnej.
Ośrodek puławski prowadził szkolenia na wysokim

poziomie, zdoblłvając uznanie nie tylko resortu rol-
nictwa, ale i słuchaczy, ponieważprogramszkoleń od-
zwierctędlałakfu alnepotrzebysfu żbywetenynaryjnej.
Wzrastało z roku na rok obciążenie pracowni t zakła-
dów naukowych pracam t b adaw czymi, c o kolidowało
z ptowadzeniem coraz większej liczby szkoleń we-
wnątrzlnstytutu. Narastająca z roku na rok liczba kur-
sow i osób szkolnych stawiała przed kierownictwem

W dniu 7 września l97I r. rozpoczfl dziaŁalnośc
Centralny Ośrodek Ksńałcęnta i Doskonalenia Słuz-
by Weterynaryjnej Instytutu Weterynarii w Puławach.
Kierownikiem COK i DSW został lęk. wet. Zbtgniew
Słuzewski, ówczesny wicedyrektor Instyfutu ds. inzy-

atomiast w Instytucie utwo-
anizacy jną - ZaVJad D o sko -

rownikiem został dr Antoni
Tekliński
funkcje o
naleniaK
nymi, tzn. opracowywaniem planow szkoleń oraz śle-
dzeniem prawidłowości ich przebiegu, oceną i wery-
fikacj ą kadry dydaktyczn ej, a taWe wsp ółprac ą z ter e-

nowymi zaŁJadami weteryn arii.
W latach I97I-I974 Ośrodek działał na terytorium

Instytutu,
i podległa
Ministerst

nictwa, w Ins§rlucie i bezpośrednio w ośrodku. wszyst-
kie koszty szkolenia pokrywano ze środków resortu
rolnictwa (2).

W roku 19 7 4 nastryiła reorgani zacj a i o środek szko-

sprawności
oraz ich or-
odek. Kosz-

Lek. wet. Zbigniew Służewski
1971-1974

Doc. dr Antoni Tekliński
1974-19,79



stanisław Tereszczuk
1987_1992

Doc. dr hab.
Tadeusz Wijaszka

1992_1998

ty rzeczowe i osobowe opłacano ze środków otrzyma-
nychzresoltu, a inne koszty pokrywĄ struktury tere-
nowej słuzby weterynaryjnej (2).

Z chwtląuruchomienia Ośrodka stało się mozliwe
prowadzenie planowego doskonalenia lekarzy wetę-

rynarii we wszystktch dziędzinach nauk weterynaryj-
nych, gdyż ośrodek w Puławach korzystałz kadry spe-
cjalistów wydziałow weterynaryjnych w Lublinie
i Warszawie. Było to szczegóInie wazne wprzl,padku
kursów o charakterzeklinicznym, gdyż w tym zaWę-
sie Instytut nie posiadał odpowiedniej bazy. Jttż
w pierwszych trzech latach pracy Ośrodka objęto szko-
leniem prawie pięciokrotnie większą liczbę uczestni-
kow w porównaniu z analogtcznym okresem działal-
ności szkoleniowej prowadzonej w poprzednich wa-
runkach (3),

Kierownictwo CODKWpo doc. A. TeklińskimpTzę-
jął dr Stefan Drozdowski, a po jego wyjeździe za gta-
nicęw 1987 r. -prof. dr Stanisław Tereszczuk, który
pełnił tę funkcję do 1992 r. Następnie, od 1992 do
1998 r., funkcję kierownika pełnił obecny dyrektor
Instytutu doc. dr hab, Tadeusz Wijaszka. W między-
czasię CODKW zmieniło nazwę na Weterynaryjne
Centrum Kształcenia Podyplomowego (WCKP). Po
wyjeżdzie doc. Wijaszki do przedstawicielstwa Pol-
ski przy UE w Brukseli, w latach 1998-2002, obowiąz-
ki kierownika pełnił dr Jerzy Krasucki. Obecnie, od
2002 r., kierownikiem WCKP j e st dr Adam Dzierżaw -
ski.

W 1 994 r. Ośrodek we wspóĘracy zWydztńem We-
terynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie zapo-
czątkow ał organizowanie międzynaro dowych zj azdów
dermatologów oraz sympozja radiologów weteryna-

ryjnych. W latach I91I-t994 odbyło się w Ośrodku
598 kursów, na których przeszkolono 22 482 osoby.
W omawianym okresie WCKP zotganlzowało 303
konferencj e poświęcone róznorodnym aktualnym za-
gadnieniom działalności służby weterynaryjnej, w któ-

rych wzięło udział 9975 osób (1),

Uchwalenieprzęz Sejm w 1990 r. ustawy o zawo-
dzie lękarza weterynarli i izbach lekarsko-weteryna-

ryjnychodmi czrów-
niez spowod zkoleń.
W latach 199 podno-
szenia kwalif,rkacji było kształcenie w ramach specja-
Iizacjt dlalekarzy weterynarii. Stało się to za sprawą
rozporządzenia ministra rolnictwa i gospodarki żryw-

nościowej z dnta 15 grudnia 1994 r., które wprowa-
dzlło kształcenie specj alizacyjne dla \ekarzy wetery-

ę ds.
Pań-
oraZ

nakłada na Instytut obowiązek koordynacji i prowa-
dzęnta ob sh,rgi s zko 1 eń sp e cj ali styc zny ch. D o s konal e -

nie zawodowe lekarzy weterynarii w formie specjali-
zac jtmasŁażyćpermanentne jaktttalizacjiposiadanej
przęz nich wiedzy i umiejętności. Nalezy zaznaczyć,

Dr Jerzy Krasucki Dr Adam Dzierżawski
1998-2002 od 2003

że doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka brał czynny ldział

zacji pr ow adzone s ą równi eż na wy działach me dycy-
ny weterynaryjnej. Aktualnie specjalizacja obejmuje
17 dziędzin wiedzy weterynaryjnej. W latach 1994-
-2004 §rtuł specjalisty otrzymało 2024lekarzy wete-

rynarii. Ob e cni e 9 9 5 Lekar zy weterynari i uczestniczy
w szkoleniu specj alizacyj nym.

W latach 2002-2003 WCKP włączyło się w nurt
przygotowańweterynarii do akcesji do UE; or3anlzo-
wano szkolenia doĘczące interpretacji dyrekĘw unij -

nych i ich transpozycj i na ust aW oraz rozporządzenia
dostosowujące polskie przepisy weterynaryjne do pra-
wa unij ne go. J e dno cze śnie zap o znaw ano na liczny ch
kursach słuzbę weterynaryjnąz zadaniami, które po-
winny być podjęte przed akcesją,

Dr Adam Dzierżawski
od 2003
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Ogołem w latach 1994-2004 zor-
ganizowano 498 kursów i 179 kon-
ferencji, w ktorych wzie],o ldział
25 635 osób.

Aktualnie Centrum funkcjonuje
jako samodzielna jednostka pod-
legła dyrektorowi Instytutu, zatrud-
niająca 11 osób, prowadząca specja-
1istyczne doskonalenie zawodowe
Iekarzy weterynarii w formie szko-
lenia kursowego i konferencyjnego
o charakterze usługowym w oparciu
o własnąbazę dydaktyczną socjal-
ną i laboratoryjną. Hotel Centrum
posiada 77 miejsc noclegowych
w pokojachjedno- i dwuosobowych,
dwie sale wykładowe, jedną salę
ćwiczeniową o 34 stanowiskach,
z podstawowym wyposazeniem la-
boratoryjnym. W miarę potrzeb Cen-
trum korzysta zę specjalistycznej
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aparatlryilrządzehlaboratoryjnychzakładówInsty-
tutu.

em aktualnych potrzeb
e od miejsca pracy. Są
wyniki badań ankieto-

wych przeprowa dzany ch po każdym kursie. Tematy-
ka szkoleń obejmuje około 40 zagadnień ujętych w te-

maty, które s ą prze dmiotem p oszcze góInych kursów.
Centrum nie zatrudnia własnych wykładowców, lecz

Głównego i wojewodzkich inspektoratów weterynarii
orazpraktykującymlekarzom.WeterynaryjneCentrum
Kształcenia Podyplomowego jest dla lekarzy wetery-
narii i innych specjalistów płaszczyzną wzajemnych
kontaktow i wymiany doświadczeń. Kontakt pracow-
ników naukowych Instytutu z pracownikami tereno-
wej shłzby weterynaryjnej jest niejednokrotnie czyn-
nikiem stymulującym do podjęcia nowych kierunkow
badań naukowych.

Od kilku lattoczy się dyskusja o konieczności wpro-
wadzenia zmlanw systemie kształcenia lekarzy wete-

karzy weterynarii (4).
Mając tę świadomośc tworzymypodstawy do wpro-

wadzęnia nowych form szkolenia podyplomowego.

tychczas tylko się dyskufuje.

HANSSON I., oLSSoN ENGVAIL E., LIND-
BLAD J., GUNNARSSON A., VAGSHOLM I.:

Program zwa|czania Campylobacter sp. u brojlerów
w Szwecji, lipiec 2001-czerwiec 2002. (Surveillan-
ce programme for Campylobacter species in Swe-

dish broilers, July 2001 to June 2002). Vet. Rec. 155,

193-196,2004 (1)

W okresie o<1 l lipca 2001 r, do 31 lipca 2002 r przebadano na obecność

Ccunpylobacter sp 20 599 próbek pochodzących z 4133 grup ubojorvych broj-

1erów w 9 rzeżntach. Gnrpa ubojowa liczyła od 1000 do 5 0 000 ptaków tsrojlery

pochoclziły od l 27 produccntórł, z zł99 lerm lrodowlanycb. Próbka składała się

z 0,5 g kału pochodzapego z l 0 \Ą,ynazów z kloaki, Ponadto do badań włączolro

wycinki skóry szyi (2 cm]) pobrane z ]0 tuszek po schłodzcniu z każdej grupy

rrbojowej. Plóbka z każ<tej grupy ubojolvej zawierała 40 próbek kału i 10 próbek

skóry Próbki posiewano na podłoża bakteriologiczne, a Campylobacter identy-

fikowano r,v oparciu o mortblogię ko]onii, właściwości morfologiczne i bioclre_

miczlę zarazl<a Campylobacter występował w kale brojlerów z 17 grup ubojo-

wych i w skórze22ol, grup ubojowych Średni wiek grupy ubojowej brojlerów,

u których stwierdzono Camp|k)bacter wynosił 36,1 dni, a grupy rvolnej od za-

każenia 35,8 dni. W l 8% przypadków zarazek tzolowano z jednej lub dl,vóch

plóbek kału Ponad 90% grup ubojowych broilerów zakażonych przez Calnpy,-

lobacter pochodziło od 50% proclucentów brojlerów 
G.

Sala konferencyina WCKP


