
 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 12 

z dnia 23 września 2015 r. 

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE 

 

Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego na spotkaniu w dniu 23 września 

2015 roku podsumowali dotychczasowe rozmowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Stwierdzono, że strona rządowa nie wywiązała się ze wcześniejszych obietnic, gdyż nie 

podjęła dalszych szczegółowych uzgodnień technicznych z Ministrem Finansów, 

dotyczących sposobu uruchomienia przyobiecanych środków finansowych w roku 2016 

na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii. Tym samym 

wcześniejsze zapewnienia Ministra Sawickiego, który deklarował, iż występuje w 

imieniu Rządu RP nie znalazła potwierdzenia w dalszych działaniach. Rozczarowanie i 

niezadowolenie środowiska weterynaryjnego dla takich działań resortu rolnictwa 

zmusza nas do organizacji czynnych form protestu, począwszy od manifestacji 

pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii pod 

Urzędem Rady Ministrów w dniu 6 października. Manifestacja jest wyrazem 

dezaprobaty środowiska dla dotychczasowych propozycji realizacji słusznych 

postulatów Porozumienia Wielkopolskiego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Marka Sawickiego. Minister podjął próbę rozbicia środowiska weterynaryjnego 

prezentując założenia do nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, których 

realizacja nie jest możliwa bez destrukcji sprawnie działającej Inspekcji Weterynaryjnej 

kosztem pozbawienia dochodów urzędowych lekarzy weterynarii. Propozycja odebrania 

od 1 stycznia 2016 r. wyznaczeń lekarzom wolnej praktyki w 145 największych 

rzeźniach w Polsce spotkała się z natychmiastowym sprzeciwem sygnatariuszy 

Porozumienia. Po odrzuceniu propozycji podpisanej osobiście przez Pana Ministra 

dalsze propozycje resortu były wyłącznie grą na czas. Wobec kolejnych 

kontrproduktywnych propozycji ministerstwa prowadzenie dalszych rozmów stało się 

bezprzedmiotowe. Masowy udział w manifestacji będzie wyrazem determinacji 

środowiska i aprobaty dla słusznych dążeń do poprawy poziomu życia pracowników 

Inspekcji i lekarzy urzędowych. Wskazując na pilną potrzebę przeprowadzenia 

zdecydowanych działań w celu polepszenia naszej sytuacji finansowej należy podkreślić, 

iż osobom, które nie wezmą czynnego udziału w nadchodzących tygodniach w różnych 

formach protestu, należy odmówić prawa do kontestowania sytuacji finansowej 

pracowników Inspekcji Weterynarii oraz lekarzy urzędowych. Dalsza deprecjacja 

naszego środowiska będzie funkcją naszych zaniechań. 



W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego: 

1. Prezes KRL-W  lek. wet. Jacek Łukaszewicz; 

2. Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski; 

3. Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki; 

4. Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk. 

 


