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KRLW/061/17/06

Dyrektor
Departamentu Ubezpieczeń 
Społecznych w
Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

Dotyczy: emerytur pomostowych.

W związku prowadzonymi przez Departament Ubezpieczeń Społecznych pracami 
nad uregulowaniem kwestii  emerytur pomostowych przewidzianych w przepisach 
Art. 24 ust. 2 i  3 ustawy z dnia  17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Jedn. tekst. Dz. U. Nr 39 poz. 353 z 2004 r. 
ze zm./, uprzejmie proszę o uwzględnienie w tym projekcie także stanowisk pracy 
lekarzy weterynarii z przyczyn, które skrótowo przedstawiam niżej.

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii  reguluje ustawa  z dnia 21 grudnia 
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii  i  izbach lekarsko-weterynaryjnych /Jedn. 
teks. Dz. U. 187 poz. 1567 z 2002 r., ze zm./.

Podstawowe obowiązki związane z wykonywaniem tego zawodu są zawarte w 
Art. 1. ust. 1 stanowiącym, że  wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na 
ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz  weterynaryjnej  ochronie  zdrowia  publicznego  i 
środowiska, a w szczególności:
1) badaniu stanu zdrowia zwierząt;
2) rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;
3) leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych;
4) wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
5) badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
6) sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem 

zwierzętami  oraz  warunkami  sanitarno-weterynaryjnymi  miejsc  gromadzenia 
zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;

7) badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
8) wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne.

Ocena  skali  trudności  związanej  z  realizacją  tego  zakresu  zadań  lekarzy 
weterynarii  wymaga  jednak  uwzględnienia  również  realnych  warunków 
wykonywania tego zawodu, głównie w warunkach wiejskich, które paradoksalnie, 
wraz z rozwojem, także cywilizacyjnym wsi i gospodarstw typu farmerskiego wcale 
nie stają się mniej uciążliwe, bo niekiedy wielotysięczne stada, np. trzody chlewnej 
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czy setek krów,  wymagają  wykonania  usługi  w trudnych warunkach przy dużej 
koncentracji toksycznych gazów fermowych, jak amoniak, siarkowodór, dwutlenek 
węgla, oraz wysoka wilgotność, niskie lub wysokie temperatury, przeciągi oraz ciągłe 
ekspozycje na urazy ze strony zwierząt, jak złamania, zgniecenia i inne. Często u 
lekarzy weterynarii występują schorzenia reumatyczne w wyniku pracy w niskich 
temperaturach szczególnie przy udzielaniu pomocy porodowej i innych zabiegach, 
które mogą być wykonywane tylko w miejscu pobytu zwierząt i to bez względu na 
porę roku i warunki pogodowe. 

Praktycznie trudniejsze jeszcze, od wymienionych w Wykazie A Działu X pkt. 8 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  7  lutego  1983  r.  w  sprawie  wieku 
emerytalnego  pracowników  zatrudnionych  w  szczególnych  warunkach  lub  w 
szczególnym  charakterze  /Dz.  U.  Nr  8  poz.  43  z  1983  r.,  ze  zm./-  Prace 
wykonywane  bezpośrednio  przy  uboju  zwierząt,-  są  warunki  pracy  lekarzy 
weterynarii  zatrudnionych  w  ubojniach  zwierząt,  którzy  badają  zwierzęta  przed 
ubojem i mięso po uboju– wysoka temperatura i wilgotność w ubojni, i odwrotnie-
bardzo niska w chłodniach, gdzie przechowywane jest mięso po uboju. 

Uwzględniając jednocześnie także ryzyko zdrowotne dla lekarzy weterynarii jakie 
niesie  ze  sobą  zwalczanie  chorób  zakaźnych  zwierząt  oraz  konieczny  wysiłek 
fizyczny wymagany od lekarza weterynarii przy wykonywaniu ogółu tych czynności, 
uzasadnia to do objęcia także zawodu lekarza weterynarii prawem do emerytur 
pomostowych.

Z poważaniem,

dr n. wet. Tadeusz Jakubowski 
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej
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