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Białystok, 11 stycznia 2011 r.

Rezolucja XVIII Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy Weterynarii PółnocnoWschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku w związku z
prowadzonym protestem lekarzy weterynarii.
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 z
późn.zm.) oraz w związku z uchwałami Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej Nr
28/2010/V i 30/2011/V, XVIII Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy Weterynarii PółnocnoWschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej posiadając ustawowy obowiązek reprezentowania i
ochrony zawodu lekarza weterynarii wzywa:
I. Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną do:
.

1)

kontynuowania i ewentualnie zaostrzenia protestu do czasu pełnej realizacji
wszystkich

postulatów

zawartych w

uchwale

Krajowej Rady

Lekarsko

–

Weterynaryjnej Nr 28/2010/V z dnia 9.12.2010r.

2)

utrzymania w mocy w całej rozciągłości uchwały Krajowej Rady Lekarsko –
Weterynaryjnej Nr 28/2010/V z dnia 9.12.2010r.

3)

podjęcia uchwały wskazującej jednoznacznie i jednolicie datę końcową, nie przekraczającą
terminu 28.02.2011r, całkowitego wygaśnięcia lub rozwiązania umów o których mowa § 2
uchwały Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej Nr 30/2011/V z dnia 4.01.2011r.,
wiążących aktualnie lekarzy weterynarii, w przypadku niespełnienia przez stronę rządową
wynegocjowanych postulatów.

4)

zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, nie później niż do dnia
15.02.2011r, w celu zajęcia jednolitego stanowiska odnośnie protestu lekarzy weterynarii.
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5)

zaskarżenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u
świń, jako aktu prawnego, który likwidując świadectwa zdrowia dla świń kierowanych do
rzeźni może doprowadzić do zniweczenia nakładów poniesionych na zwalczanie choroby
Aujeszkyego.

6)

zapewnienia profesjonalnej obsługi public relation (PR) samorządu lekarzy weterynarii na
szczeblu krajowym w celu przekazywania mediom rzetelnych informacji dotyczących
problematyki weterynaryjnej, rzeczywistych przyczyn protestu i jego przebiegu.

7)

zorganizowania w siedzibie Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej konferencji
prasowej poświęconej aktualnej sytuacji oraz umożliwiającej sprostowanie rozmijających
się ze stanem faktycznym informacji przekazywanych opinii publicznej przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

8)

zagwarantowania - po zakończeniu protestu - wszystkim lekarzom weterynarii, biorącym w
nim udział, ochrony przed wszelkimi możliwymi konsekwencjami finansowo personalnymi oraz zagwarantowania lekarzom weterynarii propozycji podpisania
wszystkich dotychczasowych umów z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.

9)

zapoznania Dziekanów Rad Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej z aktualną sytuacją w
szeroko rozumianym nadzorze weterynaryjnym oraz wystąpienie z prośbą o poparcie
podjętych działań.

10)

zintegrowania do wspólnego działania w ramach ogólnopolskiego protestu lekarzy
weterynarii wszystkich organizacji społecznych działających w obszarze weterynaryjnym
(związków

zawodowych,

stowarzyszeń,

przedstawicieli

wydziałów

medycyny

weterynaryjnej, PIW-PIB w Puławach).

11)

zaproszenia Głównego Lekarza Weterynarii do udziału w pracach zespołu negocjacyjnego.
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12)

prowadzenia dalszych negocjacji ze stroną rządową w siedzibie niezależnych ośrodków
mediacyjnych lub siedzibie Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej oraz zapewnienia
dostępu opinii publicznej do treści i przebiegu negocjacji.

II. Prezesa Rady Ministrów do:

1) podjęcia działań mających na celu wyodrębnienie Inspekcji Weterynaryjnej z Resortu
Rolnictwa, albowiem pozostawanie Inspekcji Weterynaryjnej pod nadzorem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprzecza prawidłowemu wykonywaniu zadań kontrolnonadzorczych przez Służbę Weterynaryjną wobec zakładów mięsnych, zakładów przetwórczych,
mleczarni, gospodarstw rolnych i innych podmiotów, które reprezentuje i dba o ich interesy
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2) przekazania opinii publicznej rzetelnych i pełnych danych o poziomie wynagrodzeń na
równorzędnych stanowiskach w służbach podległych resortowi rolnictwa z jednoczesnym
wykazaniem zakresu wykonywanych zadań.

3) udostępnienia opinii publicznej danych wskazujących skalę dochodów wnoszonych przez
Inspekcję Weterynaryjną do budżetu państwa,

4) promulgacji w Dzienniku Ustaw najpóźniej do dnia 28.02.2011r. rozporządzeń dotyczących
opłat i wynagrodzeń za czynności wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza
weterynarii, uzgodnionych przez Zespół Negocjacyjny ze stroną rządową.

5) przeznaczenia Decyzją Ministra Finansów środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń
dla lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej, współmiernych do poziomu
wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz ponoszonej odpowiedzialności za
zdrowie publiczne.
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Jednocześnie XVIII Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wyraża negatywne stanowisko w związku z nieuwzględnieniem
wniosku złożonego przez wymaganą prawem liczbę 1/3 członków Krajowej Rady LekarskoWeterynaryjnej o zwołanie w dniu 28.12.2010r. Nadzwyczajnej Krajowej Rady LekarskoWeterynaryjnej w celu ujednolicenia i dopracowania strategii dalszych negocjacji ze stroną
rządową, co doprowadziło do dezinformacji w środowisku lekarzy weterynarii i osłabienia
jedności samorządu weterynaryjnego.

Zjazd upoważnia Prezesa Rady Północno-Wschodniej Izby LekarskoWeterynaryjnej Andrzeja Czerniawskiego do przedstawienia powyższej Rezolucji na
najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Prezydium Zjazdu
Właściwe podpisy na oryginale
Otrzymują:
1.Premier Rządu RP Pan Donald Tusk.
2.Krajowa Rada Lekarsko - Weterynaryjna-wszyscy.
Do wiadomości:
1. Parlamentarzyści z województwa podlaskiego.
2. Wojewoda Podlaski.
3. Marszałek Województwa Podlaskiego.
4. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
5. Krajowa Komisja Rewizyjna.
6.Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny.
7. Izby Lekarsko - Weterynaryjne-wszystkie.
8.Dziekani Rad Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej-wszyscy.
8. Główny Lekarz Weterynarii.
9. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii-wszyscy.
10.Powiatowi Lekarze Weterynarii- z województwa podlaskiego.
11.Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej.
12.Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius.
13.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14.Media.
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