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KOMUNIKAT  

POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO 

 

Podczas posiedzenia 16 grudnia 2022 r. doszło z inicjatywy Komitetu Protestacyjnego 

Porozumienia Warszawskiego do spotkania z dwoma przedstawicielami środowiska 

urzędowych lekarzy weterynarii oraz kancelarią prawną, której wynajęcia domagała się od 

Samorządu grupa urzędowych lekarzy weterynarii. W trakcie rozmowy Sygnatariusze 

Porozumienia Warszawskiego nie otrzymali odpowiedzi ani na pytania dotyczące celu jaki 

chce osiągnąć kancelaria i grupa urzędowych lekarzy weterynarii, ani planu i strategii 

działania. Usłyszeliśmy, że urzędowi lekarze weterynarii podjęli inicjatywę oddolną  

i sprawnie udało się zorganizować wpłaty ze strony grupy urzędowych lekarzy weterynarii na 

konto kancelarii oraz że kancelaria w zamian podejmie się starannego działania w ich 

sprawie, ale nie gwarantuje osiągnięcia rezultatu. Decyzja o ewentualnej współpracy  

z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną uzależniona jest natomiast od zgody anonimowych 

lekarzy weterynarii – zleceniodawców kancelarii. Wobec braku czytelnego stanowiska ze 

strony grupy urzędowych lekarzy weterynarii nie można było podjąć żadnych ustaleń. 

Wyrażamy jednocześnie ogromne uznanie dla grupy ponad 600 urzędowych lekarzy 

weterynarii, którzy odpowiedzieli na apel Porozumienia Warszawskiego i zgłosili deklarację 

odstąpienia od podpisywania umów na 2023 r. Dziękujemy też tym z Państwa, którzy 

zdecydowali się na przyjazd do Warszawy na zorganizowaną 17 listopada pikietę pod 

Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podpisali list otwarty do Wicepremiera 

Kowalczyka. Zapewniamy Państwa, że nadal w Waszym imieniu będziemy walczyć  

o rozwiązanie problemów urzędowych lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji 

Weterynaryjnej, pozostałych jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej oraz 

Zakładów Higieny Weterynaryjnej.   

Warto nadmienić, że w następstwie dyskusji na powyższy temat na posiedzeniu  

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, wysłane zostało pismo do Wicepremiera i Ministra 

Rolnictwa z wnioskiem o spotkanie w trybie pilnym z przedstawicielami Krajowej  

Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i sygnatariuszami Porozumienia Warszawskiego,  

w celu wypracowania metody zażegnania grożącego nam kryzysu w nadzorze nad  

bezpieczeństwem żywności.  



  

Nie zapominajmy także, że w ostatnim czasie udało się nam osiągnąć wiele rzeczy. 

Przede wszystkim, po wielu latach starań podwyżki otrzymali pracownicy Inspekcji 

Weterynaryjnej szczebla powiatowego (choć cały czas pamiętamy, że pominięci zostali  

w nich pracownicy pozostałych jednostek). Po wielu latach udało nam się również zmienić, 

na korzyść lekarzy weterynarii, treść art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Obecne 

rozporządzenie o wynagrodzeniach także wnosi kilka zmian, które oceniamy pozytywnie.  

To daje nadzieję na osiągnięcie przez Porozumienie Warszawskie pozytywnych rezultatów 

dla pozostałych postulatów.    

Z wyrazami szacunku, 

Sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego 


