Informacja o spotkaniu środowiska lekarsko-weterynaryjnego
Z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 02.03.2012 r.

Z inicjatywy MRiRW Marka Sawickiego odbyło się w siedzibie resortu
spotkanie
przedstawicieli
środowiska
lekarsko-weterynaryjnego
z
przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Resort rolnictwa reprezentowali Minister dr Marek Sawicki, Wiceminister dr
n. wet. Andrzej Butra, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i
Weterynarii mgr Wojciech Wojtyra, Główny Lekarz Weterynarii lek.wet.
Janusz Związek wraz z zastępcami Krzysztofem Jażdżewskim i Jarosławem
Naze.
Środowisko lekarsko-weterynaryjne reprezentowane było w imieniu KRL-W
przez prezesa Jacka Łukaszewicza oraz przewodniczących komisji
problemowych, w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowy Lekarzy
Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej przez prezesa Józefa Wszeborowskiego
oraz członków zarządu, w imieniu Sekcję Krajową NSZZ „Solidarność”
Pracowników Weterynarii przez prezesa Czesława Klimczaka oraz członków
zarządu, w imieniu Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus
veterinarius” przez prezesa Piotra Kałużnego oraz członków zarządu.
Tematem przewodnim spotkania było tworzenie Państwowej Inspekcji
Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz sprzeciw środowiska lekarskoweterynaryjnego wobec projektu MRiRW.
Przedstawiciele lekarzy weterynarii oświadczyli, że zgodnie ze stanowiskiem
Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy Weterynarii uważają, iż projekt założeń do
ustawy Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
powinien zostać w całości odrzucony, W szczególności nie godzą się na
planowane rozwiązanie Inspekcji Weterynaryjnej, natomiast dopuszczają
dołączenie części zadań innych inspekcji do zadań Inspekcji Weterynaryjnej
wraz ze odpowiednimi środkami finansowymi. Przygotowują w tej sprawie
alternatywny projekt ustawy.

Strona rządowa stwierdziła, iż obecnie nie istnieje żaden konkretny projekt
dotyczący łączenia inspekcji i wobec powyższego nie odbywają się konsultacje
społeczne na ten temat. Projekt będzie gotowy za 2-3 miesiące.
Minister Marek Sawicki wyraził nadzieję, że przedstawiciele lekarzy
weterynarii będą czynnie uczestniczyli w tworzeniu projektu nowej ustawy i
dopuścił możliwość usytuowania nowej inspekcji nie w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a na przykład: jako bezpośrednio podległej
Premierowi.
Lekarze weterynarii przyjęli z zadowoleniem otwarte przez Pana Ministra pole
do dyskusji i deklarowali chęć wzięcia w niej udziału .
Jednocześnie Minister Marek Sawicki wyraził pogląd o możliwości etatyzacji
czynności wykonywanych na podstawie wyznaczenia powiatowych lekarzy
weterynarii.
Odnosząc się do pytań przedstawicieli związków zawodowych o możliwość
podniesienia wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej minister
stwierdził, że bez reformy - połączenia inspekcji i redukcji ich obsługi
administracyjnej nie widzi możliwości podwyżek w tegorocznym budżecie.

