
Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Niniejszym  informujemy,  że  została  uruchomiona  strona  internetowa 
Ogólnopolskiego  Związku  Zawodowego  Lekarzy  Weterynarii  Inspekcji 
Weterynaryjnej dostępna pod adresem.

http://iw.pbip.pl

Siłą  każdego  związku  zawodowego  jest  liczna  przynależność  pracowników 
danej branży czy grupy zawodowej, którą związek zawodowy ma reprezentować 
i walczyć o jej byt materialny i status społeczny.
Nie  chcemy  i  nie  mamy  takiego  zamiaru  konkurować  z  Izbą  Lekarsko-
Weterynaryjną, a wręcz odwrotnie ściśle współpracować, jak to ma miejsce z 
obecną  Krajową  Radą  Lekarsko-Weterynaryjną  i  innymi  organizacjami 
społeczno-zawodowymi działającymi w zwodzie lekarza weterynarii.
Ostatnie  miesiące  br.  wskazują,  że  zawód lekarza  weterynarii,  a  szczególnie 
lekarzy  weterynarii  zatrudnionych  w  Inspekcji  Weterynaryjnej  znalazł  się  w 
bardzo  niekorzystnej  sytuacji.  Nie  dość  tego,  że  nasz  status  materialny  jest 
tragiczny, to obecny Rząd w celu realizacji jednego z haseł wyborczych „Tanie 
Państwo”,  chce  połączyć  działających  obecnie  pięć  Inspekcji  w  zakresie 
bezpieczeństwa żywności w jedną, która ma się nazywać „Państwowa Inspekcja 
Bezpieczeństwa Żywności”.
Główne  zaangażowanie  w  tworzeniu  nowego  prawa  (projektu  ustawy) 
dotyczącego  zintegrowanego  systemu  w  zakresie  bezpieczeństwa  żywności 
przejawiają  naszym  zdaniem,  prominentni  działacze  z  powstałej  w  2000  r. 
„Inspekcji  Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno-Spożywczych”,  powstałej  z 
połączenia  dwóch  inspekcji  tj.  „Państwowej  Inspekcji  Skupu  i  Przetwórstwa 
Artykułów  Rolno-Spożywczych”  i  „Centralnego  Inspektoratu  Standaryzacji”, 
które to Inspekcje swoje powstanie datują z okresu wczesnego Gierka i były 
utworzone,  ta  pierwsza  do  walki  ze  spekulacją,  a  ta  druga  do  standaryzacji 
towarów,  których  potrzeba  była  wątpliwa.  Obydwie  te  instytucje  bedące  w 
latach  90-tych  minionego  stulecia  pozostałością  gospodarki  nakazowo-
rozdzielczej czyli komunistycznej (co pisaliśmy już w 2000 r., aby nie dopuścić 
do powstania IJHARS-u), Nasz Związek Zawodowy uważał i nadal uważa za 
zupełnie  zbędne  (a  w przypadku  CIS)  nawet  przeszkadzające  w gospodarce 
wolnorynkowej.
Obecnie  działająca  Inspekcja  Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno  – 
Spożywczych jako spadkobierczyni zadań tych dwóch poprzednich, nie widząc 
uzasadnienia w prawie Unii Europejskiej do swego działania i istnienia , chce 
się  podłączyć  do  nowej  zintegrowanej  Inspekcji  w  zakresie  bezpieczeństwa 
żywności, w której zadania dla Inspekcji Weterynaryjnej stanowią ponad 70% 
wszystkich  zadań  (po  integracji  powinny  stanowić  100%),  a  co  jest 
najgrożniejsze dla naszego zawodu, chce w nowej inspekcji przejąć stanowiska 

http://iw.pbip.pl/


Organów  i  rządzić  lekarzami  weterynarii  nie  mając  do  tego  żadnego 
merytorycznego przygotowania.

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Na to nie możemy się zgodzić ! Do tego nie możemy dopuścić !

Być może będziemy musieli sięgnąć do ostatecznych ale skutecznych środków, 
jak  lekarze  medycyny  ludzkiej,  nie  wykonując  zadań  urzędowych  –  idąc 
solidarnie  na  kilkudniowy  urlop,  lub  tak  jak  górnicy  –  wyjść  na  ulicę  i 
publicznie zaprotestować przeciw zamachowi na nasz piękny i trudny zawód i 
nasze usytuowanie  w hierarchi  społecznej  i  traktowanie Nas  przez Rząd jak 
wyrobników.
Jesteśmy  pewni  i  liczymy  na  wsparcie  i  solidarność  zawodową  lekarzy 
weterynarii wolnej praktyki wyznaczonych do czynności urzędowych, że w tym 
proteście  Nas  poprą  i  w  tym  czasie  nie  podejmą  czynności  urzędowych 
wykonywanych w ramach wyznaczenia.
Mamy  nadzieję,  że  nasz  apel  i  realne  zagrożenie  dla  naszego  zawodu 
spowoduje,  większe  zainteresowanie  ze  strony  Koleżanek  i  Kolegów 
zatrudnionych  w  Inspekcji  Weterynaryjnej  Naszym  Związkiem  Zawodowym 
Lekarzy  Weterynarii  Inspekcji  Weterynaryjnej,  poprzez  liczny  udział  i 
wyrażenie woli wstąpienia do Naszego Związku Zawodowego, co spowoduje 
jeszcze  większe  zintegrowanie  naszej  grupy  zawodowej  i  razem  z  Sekcją 
Krajową  N.S.Z.Z.  „Solidarność”  Pracowników  Weterynarii,  Izbą  Lekarsko- 
Weterynaryjną i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wolnej 
Praktyki  „Medicus  Veternarius”  doprowadzimy  do  tego,  że  zawód  lekarza 
weterynarii  i  Inspekcja  Weterynaryjna  staną  się  zauważalne  przez 
społeczeństwo,  polityków  i  Rząd  R.P.  jako  ta  grupa  zawodowa,  która 
rzeczywiście  stoi  na  straży nie  tylko zdrowia  zwierząt,  ale  i  bezpieczeństwa 
żywności, a tym samym ma znaczący udział w ochronie zdrowia publicznego. 

               Przewodniczący
               Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

                                   Lekarzy  Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej 
                                              lek.wet. Telesfor Walterbach

P.S.Zdajemy sobie  sprawę,  że  ilość  informacji  zamieszczonej  na  stronie  jest 
daleko  niewystarczająca,  jednakże  będziemy  dokładać  wszelkich  starań,  aby 
informacje  były  uzupełniane  i  stale  aktualizowane  tak,  aby  wszyscy  lekarze 
Inspekcji Weterynaryjnej posiadali aktualną wiedzę o Związku i jego bieżącej 
działalności.


