STANOWISKO
ZJ AZDU SPRAWOZDAWCZEGO

LEKARZY WETERYNARII
WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO - WETERYNARYJNEJ
z dnra7 maia 2011 roku.

w sprawie: wyrażenia poparcia dla Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej w Jej działaniach na rzecz
ochrony zawodu lekarza weterynarii

W ocenie Zjazdu, działalnośćKrajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
oraz Jej Prezesa zasfuguje na pełne uztanię i poparcie.

Szczególnie pozytywnie oceniamy dztałania Pręzesa

i

Krajowej Rady

Lękarsko-Weterynaryjnej, które doprowadztły do lznania przez Trybvtał

Konstytucyjny obligatoryjnościprzyna|eżnoścido samorz4dów zawodów
zaufanta publicznego' między innymi do samorządu lekarzy weterynarii. Prezes

i

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna byli inicjatorami przygotowania

odpowiednich optnii przez wybitnego konstytucjonalistę prof. dr hab. Huberta
Izdebskiego, które spowodowały odrzuc enie zaskarŻęnta przez Rzecznika Praw

obywatelskich ustaw dotyczących samorządów zawodów zaufania publicznego.
Trybunał Konst5rtucyjny w uzasadnienil orzeczenia wielokrotnie podkreślił,że

samorządy zawodów zalfania publicznego działają zgodnie

Powyisze
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orzeczenre

ma
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Konstfiucjq.

fundamentalne

znaczęIl|e,

jego uzyskanie jest największ5.m osiągnięciem w historii samorządu.

Udzielamy również pełnego poparcia Prezęsowi

i

Krajowej Radzię

Lękarsko-Weterynaryjnej, którzy tta skutek oddolnych postulatów zdecydowali

o podjęciu uchwał inicjujących protest lekarzy weter1narii, co zdecydowało

o przystąpieniu do rozmów Ministra Rolnictwa
Zawarte

i

Rozwoju Wsi' Postulaty

w uchwałach sq powszechnie ztane, Minister wypełnił częśćbardzo

waznych zobowiązań, takich jak: zmtany

w

rozporządzeniach

o

opłatach

i wynagrodzeniach' w których zawarto znaazącę podwyżki opłat., a tym samym
w1magrodzeń lekarzy weterynarii w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa

(podwyżka o okoto 18,l/o, a w niektórych pozycjach nawet wyzsza), podwyżka

wynagrodzeń

z rfiŁu

pracy

w

godzinach nocnych

rozliczante wykonanych zadań

w rozliczenlach między

od sztuki, co

i

wolnych od

pracy',

zlikwiduje utrudnienia

wyznaczorrym lekarzem wetęrynarii a Powiatow)'m

Lekarzem Weterynarii' podwyższenie

o

300 Y, wynagrodzenia

z

tyttlŁu

obserwacji psów w kierunku wścieklizny oraz o 30 oń z tytułl wykonytvania
badań w ramach monitoringu chorób zakaźnych zwal,czanych

PodkreŚlamy,

ie KtĄowa

zlrzędu.

Rada Lekarsko-Weterynaryjna we właściwym

czasie podjęła uchwały w sprawie protestu oraz we właściwymmomencie je

uchyliła, dostrzegaj4c mozliwość poz}ty\rvnego rozwiązanl,a sporu Z Rządem'

W wyriku wyroku

Sądu Najwyższego została uchylona Uchwała Nr 33.

Poprzez właściwedziałania uniknęliśmy konfrontacji

z

orzecznictwem Sądu

Najwyzszego w przypadku irrrrych podjętych uchwał.

Zdecydowane działania m' in. Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
spowodowały rezygnację, b4dŹ spowolnienie, w zakresie tworzęnta projektów
rządowych w sprawie konsolidacji, l0% redukcji administracji, czy teŻ proj ektu

łączenia Inspekcji
przedstawionego

w

w

ramach Ministerstwa Rolnictwa

załozeniach do Ustawy

o

i

Rozwoju Wsi,

Inspekcji Bezpieczeństwa

Zywnościi Weterynarii. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna występowała
równleŻ

o

podwyŹki płac dla lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji

Weterynaryjnej.

Podsumowując, na|eĘ uznać działania Prezesa

i

Krajowej Rady

Lekarsko-Węterynaryjnej jako właściwei chroniącę zawód. Dz;nłania te

przyczynlły się również do konsolidacji wszystkich |ekarzy weterymarii,

a

o roli

i

ponadto poprzez media społeczeństwo zostało poinformowane
zadaniach lekarzy weteryrarii

i

znaczenit ich pracy dla ochrony zdrowta

publicznego.
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