
 

 

Lublin, dnia 28 maja 2013 r.  

 

 

Komunikat Końcowy Przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji 

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej d/s projektu ustawy o Państwowej 

Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii ! 

Koleżanki i Koledzy Lekarze Weterynarii! 

 

Na mocy Uchwały Nr 83/2012/V Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie Nadzwyczajnej Komisji 

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. projektu ustawy o Państwowej 

Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii reprezentując Krajową Radę 

Lekarsko- Weterynaryjną w powyższym zakresie, niniejszym informuję: 

1. Nadzwyczajna Komisja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej we 

współpracy z Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki 

„Medicus Veterinarius”, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym 

Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, Zespołem Wojewódzkich 

Lekarzy Weterynarii oraz Głównym Lekarzem Weterynarii opracowała 

po ponad rocznej pracy jednolity projekt ustawy o zmianie ustawy o 

Inspekcji Weterynaryjnej, odzwierciedlający oczekiwania całego 

środowiska lekarzy weterynarii. Projekt powyższy został w dniu 28 

maja 2013 r., jako dzieło skończone zaakceptowany przez wszystkie 

czynniki społeczne, o których mowa powyżej.  

2. Niniejszy projekt ma formę ustawy zmieniającej ustawę o Inspekcji 

Weterynaryjnej, ponieważ zespół pracujący nad ustawą, po 

przeanalizowaniu wielu aspektów i implikacji wprowadzenia 

fundamentalnej zmiany w polskim systemie nadzoru nad 

bezpieczeństwem zdrowia publicznego doszedł do wniosku, iż formuła 

wprowadzenia ustawy zmieniającej ustawę jest wariantem 

najkorzystniejszym. 

3. Niniejszy projekt, jako reprezentatywny dla zawodu, wyznacza dla 

samorządu lekarzy weterynarii kierunki i cele, do których winni dążyć 



 

wszyscy lekarze weterynarii, działający na różnych szczeblach i 

płaszczyznach władzy w toku prac nad projektem zmian systemu 

nadzoru bezpieczeństwa zdrowia publicznego, kierując się troską o 

wzmocnienie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.  

4. Niniejszy projekt zostanie przedłożony do akceptacji Krajowemu 

Zjazdowi Lekarzy Weterynarii we Wrocławiu w czerwcu 2013 r.  

5. W imieniu własnym chcę podkreślić wyjątkową i nieocenioną rolę 

rzeszy anonimowych lekarzy weterynarii, którzy swoimi radami, 

uwagami i wskazówkami kierowanymi do mnie przyczynili się razem z 

nami do powstrzymania realizacji projektów rządowych stanowiących 

realne zagrożenie dla zdrowia konsumenta. 

Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję. 

6. Komisja, której przewodniczyłem od dnia 2 lutego 2012 r., niniejszym 

kończy swą działalność z uwagi na kończącą się kadencję, jednakże w 

związku z kolejną próbą zniszczenia Inspekcji Weterynaryjnej przez 

decydentów centralnych i utworzenia Państwowej Inspekcji Żywności i 

Weterynarii, o czym jednoznacznie świadczy publikacja kolejnego, 

identycznego z poprzednimi projektu ustawy na stronach 

internetowych resortu rolnictwa , jedność zawodowa oraz wspólne 

działania wszystkich organizacji zrzeszających lekarzy weterynarii jest 

niezbędna i najważniejsza. Nadchodzi kolejny dzień próby dla 

wszystkich lekarzy weterynarii w Polsce. Bądźmy wtedy razem. 

     

Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej d/s projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa 

Żywności i Weterynarii 

Lekarz weterynarii Tomasz Górski  

 

 

Otrzymują:  

1. Główny Lekarz Weterynarii  

2. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii - wszyscy 

3. Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy 



 

4. Graniczni Lekarze Weterynarii- wszyscy 

5. Urzędowi Lekarze Weterynarii –wszyscy  

6. Lekarze weterynarii wolnej praktyki- wszyscy  

7. Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w 

Puławach 

8. Wydziały Medycyny Weterynaryjnej – wszystkie 

9. Lekarze Weterynarii Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej – wszyscy  

10. Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie 

11. Krajowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna 

 

 


