Stanowisko Prezydium Rady Lubelskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie
wynagrodzenia lekarzy weterynarii wyznaczonych do zwalczania i
monitorowania choroby Aujeszkyego
Prezydium Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne w związku z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zwalczania i
monitorowania choroby Aujeszkyego u świń zwraca się do Lubelskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii i Powiatowych Lekarzy Weterynarii Województwa Lubelskiego o
wprowadzenie do umów wyznaczenia wynagrodzenia za przewidziane w tym
rozporządzeniu dodatkowe czynności lekarzy weterynarii związane ze znakowaniem świń.
Prezydium jest przekonane, że lekarze wyznaczeni są gotowi do wykonania pobierania
krwi w kierunku choroby Aujeszkyego. Oczekują natomiast na rozwiązanie sprawy
wynagrodzenia za dodatkowe czynności związane ze znakowaniem świń. Do czasu jej
rozwiązania lekarze weterynarii powinni wstrzymać się z ich wykonywaniem.
Próbę rozwiązania tej sprawy podjęła Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w
piśmie z dnia 22 stycznia 2013 roku do Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w
którym dowiodła, że na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie
czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza
weterynarii nie można obciążyć urzędowego lekarza weterynarii wykonywaniem
dodatkowych czynności przy pobieraniu krwi od świń bez dodatkowego wynagrodzenia.
Nie zezwala na takie rozumienie tego rozporządzenia tak wykładnia semantyczna, jak i
logiczna przytoczonego rozporządzenia.
Należy zwrócić uwagę na fakt zapisania w Kodeksie Pracy zasady, że
wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało rodzajowi
wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także
uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Dodatkowe czynności bez dodatkowego
wynagrodzenia wykonywane podczas pobierania krwi od świń w całości zaprzeczają tej
zasadzie.
Jednocześnie Prezydium Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uważa, że
treści zawarte w piśmie z dnia 4 stycznia 2013 roku Zastępcy Głównego Lekarza
Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego są nieuprawnione i nie prowadzą do integracji
naszego zawodu.
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