
 

 

Lublin, 25 stycznia 2012 r.  

 
  

 

Koleżanki i Koledzy Lekarze Weterynarii! 
 

Na mocy Uchwały Nr 48/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 października 

2011 r. w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do monitorowania 

prac strony rządowej nad reformowaniem weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, 

reprezentując Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w powyższym zakresie gorąco dziękuję 

wszystkim lekarzom weterynarii, którzy odpowiedzieli na nasz apel dotyczący odesłania projektu 

założeń do ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii na adres 

Głównego Lekarza Weterynarii z adnotacją „nie do zaakceptowania”. Zakres zaangażowania 

lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji Weterynaryjnej przeszedł nasze najśmielsze 

oczekiwania i jednocześnie pozwala nam z podniesionym czołem spojrzeć w przyszłość. 

Przykładem wspaniałej i jednoznacznej postawy  środowiska lekarzy weterynarii są stanowiska 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 16 

stycznia 2012 r. oraz stanowisko organów Inspekcji Weterynaryjnej (...) z dnia 17 stycznia 2012 r. 

podpisane przez Głównego Lekarza Weterynarii oraz wszystkich Wojewódzkich Lekarzy 

Weterynarii.  
 

Naszą walkę o jedność środowiska lekarzy weterynarii, o należne nam miejsce w 

społeczeństwie i o godziwe zarobki prowadzimy od 2004 roku. Zamieniają się partie, politycy, 

rządzący, twarze naszych liderów, jednakże nasza sprawa jest nadal aktualna i nadrzędna. Lekarze 

weterynarii są już zmęczeni ciągłym straszeniem zwolnieniami z pracy, zmianami lub likwidacją 

struktur Inspekcji Weterynaryjnej i jej upolitycznieniem. Co kwartał raczy się nas kolejnymi, 

nieprzemyślanymi projektami założeń do ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa 

Żywności i Weterynarii. Gdy my tymczasem chcemy jedynie stabilnych warunków pracy na rzecz 

społeczeństwa. Inspekcja Weterynaryjna jest uznanym i dobrym znakiem jakości dla podmiotów 

w kraju i za granicą i nie pozwolimy jej zniszczyć w imię partykularnych interesów . Wprawdzie 

jesteśmy niewielką społecznością ale w tym tkwi nasza największa siła. Z uwagi na 

wyczerpaną formułę dialogu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie nasze działania są 

nakierowane na główne ośrodki władzy w Polsce – Pan Prezydent RP oraz Pan Premier RP.  
 

W dniach 1-2 lutego 2012 roku odbędzie się kolejne posiedzenie Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej, która podejmie dalsze działania w tym zakresie. Dla nas nadal pozostaje 

aktualne hasło i apel Bądźmy razem!  

 

Przewodniczący Zespołu  

 

Lekarz weterynarii Tomasz Górski 

 
 


