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Białystok ,7 stycznia 2011 r. 
 
 
 
 
 

Apel 
 

Rady Północno – Wschodniej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Białymstoku do Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Zespołu Negocjacyjnego powołanego Uchwałą KRL-W  

Nr 29/2010/V ze zm. 
 
 
 
 

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o 

zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 

767), posiadając ustawowy obowiązek reprezentowania i ochrony zawodu lekarza weterynarii, Rada 

Północno – Wschodniej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Białymstoku apeluje o: 

1) podjęcie działań mających na celu wyjście Inspekcji Weterynaryjnej z Resortu Rolnictwa, 

w związku z tym, że zaprzecza to prawidłowemu wykonywaniu zadań kontrolno-

nadzorczych przez Służbę Weterynaryjną wobec nadzorowanych podmiotów, które 

reprezentuje i dba o ich interesy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2) zapewnienie profesjonalnej obsługi public relation (PR) w celu przekazywania mediom 

rzetelnych informacji dotyczących problematyki weterynaryjnej, przyczyn protestu i jego 

przebiegu, 

3) zorganizowanie w siedzibie Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej konferencji 

prasowej poświęconej aktualnej sytuacji oraz umożliwiającej sprostowanie rozmijających 

się ze stanem faktycznym informacji przekazywanej opinii publicznej przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

4) zapoznanie Dziekanów Rad wydziałów weterynaryjnych z aktualną sytuacją w szeroko 

rozumianym nadzorze weterynaryjnym oraz wystąpienie z prośbą o poparcie podjętych 

działań, 
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5) zintegrowanie wszystkich organizacji społecznych działających w obszarze 

weterynaryjnym (związków zawodowych, stowarzyszeń, przedstawicieli wydziałów 

medycyny weterynaryjnej, PIW-PIB w Puławach), 

6) poinformowanie opinii publicznej o poziomie wynagrodzeń na równorzędnych 

stanowiskach w służbach podległych resortowi rolnictwa z jednoczesnym wykazaniem 

zakresu wykonywanych zadań, 

7) poinformowanie opinii publicznej o skali dochodów wnoszonych przez Inspekcję 

Weterynaryjną do budżetu państwa, 

8) zaskarżenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u 

świń, jako aktu prawnego, który likwidując świadectwa zdrowia dla świń kierowanych do 

rzeźni może doprowadzić do zniweczenia nakładów poniesionych na zwalczanie choroby 

Aujeszkyego, 

9) zaproszenie Głównego Lekarza Weterynarii do udziału w pracach zespołu negocjacyjnego, 

10) prowadzenie dalszych negocjacji w siedzibie Krajowej rady Lekarsko – Weterynaryjnej 

oraz ich upublicznienie. 

 

 

W imieniu Rady Północno-Wschodniej  

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Prezes Andrzej Czerniawski 


