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Lekarze Weterynarii  
Członkowie Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej  

 
 

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na posiedzeniu w dniu 14 września 
2010 roku podjęło decyzję, że w najbliższym czasie należy podjąć niezbędne działania w celu 
spowodowania pilnej zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  

- z dnia 15.12.2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności 
wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz 
sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej / Dz. U. z 2007.Nr 2 
poz.15/, 

- z dnia 2 sierpnia 2004 w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie 
czynności przez lekarzy weterynarii inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza 
weterynarii/ Dz. U Nr 178, poz. 1837, z późn. zm/.  

 Pragniemy przypomnieć, że nasze propozycje dotyczące nowelizacji w/w rozporządzeń 
zostały przesłane do Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 sierpnia 2007 r., a następnie w dniu 30 listopada 2009 r. 
Odbyło się też kilka spotkań przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 
Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Tadeuszem 
Nalewajkiem i dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Panem 
Wojciechem Wojtyrą, ale ze strony Ministerstwa nie zostały przedstawione żadne konkretne, 
poważne i rzeczowe propozycje, a wręcz przeciwnie w przygotowywanym przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekcie rozporządzenia ”zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, 
sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie 
Komisji Europejskiej” proponuje się, że opłaty i wynagrodzenia nie tylko nie zostaną 
zwaloryzowane o wskaźnik inflacji (ich wysokość pozostaje niezmieniona od ponad 12 lat), ale 
ulegną znacznemu obniżeniu. 

 W związku z ciągłym odkładaniem przez Ministerstwo terminu znowelizowania przepisów 
w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz wysokości i zasad 
wynagradzania lekarzy weterynarii za czynności z wyznaczenia PLW, Krajowa Rada Lekarsko-
Weterynaryjna przed podjęciem działań zmierzających do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec 
takiej postawy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła zasięgnąć opinii członków 
naszego samorządu zawodowego w tej sprawie przeprowadzając ankietę. Wynik b ędzie 
wytyczną, co do dalszego postępowania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.  
 
 

dr Tadeusz Jakubowski 
Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej 

 

 
ANKIETA 

 
 
 
 Czy Pan/Pani jest za protestem polegającym na odstąpieniu od wykonywania 
czynności urzędowych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
sytuacji, gdy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie znowelizuje w/w 
rozporządzeń zgodnie z oczekiwaniami i propozycjami samorządu lekarzy 
weterynarii?  
 
 
 
 
*Numer Prawa Wykonywania Zawodu Ankietowanego (NPWZ)  …………… 
 
 
 
Proszę o zakreślenie odpowiedzi znakiem X: 
 
   
 
**Podpis ankietowanego …………………………. 
 
 
 
Materiał zostanie wykorzystany jedynie do użytku wewnętrznego KRLW 
 
 
 
* NPWZ nie będzie korelowany z danymi osobowymi. Wprowadzenie NPWZ ma 
zapewnić prawidłowość przeprowadzenia ankiety. 
** parafowanie  

TAK NIE 


