
 
 

Stanowisko Nr 1 
 

V Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 20 marca 2011 r. 

                                w sprawie ogólnokrajowego protestu lekarzy weterynarii 
 

Zjazd Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej działając na podstawie art. 10 
ust.1  pkt 3, ust.2 pkt 3 i 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko – weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767) w związku z ogólnokrajowym protestem 
lekarzy weterynarii wyraŜa następujące stanowisko: 
 
Protestujemy przeciwko permanentnemu  lekcewaŜeniu  postulatów naszego środowiska. Sprzeciwiamy się 
traktowaniu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania 
czynności urzędowych w sposób, który nie uwzględnia oczywistych  zaleŜności pomiędzy bezpieczeństwem 
zdrowia publicznego, poziomem kwalifikacji zawodowych i ponoszonej odpowiedzialności 
a wynagrodzeniem otrzymywanym za tę pracę.  

 
1. Delegaci na Zjazd mając na względzie właściwy poziom wykonywania czynności urzędowych 

w pełni popierają postulaty środowiska weterynaryjnego dotyczące: 
 

• odstąpienia od łączenia organów Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami 
w ramach pakietu ustaw dotyczących konsolidacji  i racjonalizacji zatrudnienia 
w administracji państwowej 

• nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia                            
za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii, zgodnie z projektem Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 listopada 2009 roku oraz Apelem VIII  
Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany 
rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

•  regulacji płac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej do 
poziomu wynagrodzeń zbliŜonego do obowiązującego w innych krajach Unii 
Europejskiej, zgodnie z Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 
26 czerwca 2009 roku  w sprawie płac i sytuacji kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej 
  

2. Delegaci na Zjazd są zaniepokojeni faktem, Ŝe w rządowym projekcie rozporządzenia, dotyczącego 
wynagradzania za czynności wykonywane przez wyznaczonych lekarzy weterynarii, propozycje 
zmian dotyczą tylko niektórych pozycji, a w pozostałych nie uwzględniają nawet poziomu inflacji.  

 
 
 
 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand  
 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu - Robert Karczmarczyk  
  
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu - Krzysztof Czarnecki 
 
Sekretarz Zjazdu -  Danuta Pawicka-Bury 
   
Zastępca Sekretarza Zjazdu -  Małgorzata Sitnik 


