Projekt porozumienia z dnia 15.03.2011 r.
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
Zawarte pomiędzy:
1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zwana dalej Krajową Radą
2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus
Veterinarius” zwane dalej Medicus Veterinarius
3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
zwany dalej Związkiem Zawodowym
PREAMBUŁA

Primum non nocere
§1
CELE I ZADANIA
a) Uświadomienie

zagrożenia

upadku

zawodu

lekarza

weterynarii

i

sprowadzenia go do roli zawodu fasadowego w świetle projektów zmian
struktury obecnie funkcjonującej Inspekcji Weterynaryjnej
b) Konsolidacja wszystkich organizacji reprezentujących lekarzy weterynarii
oraz kadry naukowej wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz studentów
wydziałów medycyny weterynaryjnej w celu uzyskania należnej pozycji dla
lekarza weterynarii w społeczeństwie w ramach obecnie istniejących
struktur weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego
c) Przeprowadzenie

akcji

medialnej

mającej

na

celu

upublicznienie

problematyki związanej z zawodem lekarza weterynarii, w szczególności
zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego związanych z projektami
aktów prawnych procedowanych przez resort rolnictwa
d) Spowodowanie odstąpienia od łączenia organów Inspekcji Weterynaryjnej z
innymi inspekcjami w ramach resortu rolnictwa,
e) Zainicjowanie konsultacji społecznych w celu wypracowania optymalnego
kształtu

oraz

strukturach

umiejscowienia

państwa

z

struktur

uwzględnieniem

nadzoru

weterynaryjnego

prawodawstwa

krajowego

w
i

wspólnotowego
f)

Regulacja

płac

lekarzy

weterynarii

zatrudnionych

w

Inspekcji

Weterynaryjnej do poziomu wynagrodzeń obowiązujących w innych krajach
Unii Europejskiej zgodnie z Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie płac i sytuacji
kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz ze stanowiskiem OZZLWIW z dnia

Projekt porozumienia z dnia 15.03.2011 r.
27 stycznia 2011 przedstawionym KRLW i Radzie Sekcji Krajowej NSZZ
”Solidarność”

Pracowników

Weterynarii

w

sprawie:

1.

racjonalizacji

zatrudnienia; 2. usytuowania Inspekcji Weterynaryjnej w strukturach
Państwa; wynagrodzenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
g) Wyłączenie

struktur

Inspekcji

Weterynaryjnej

z

pakietu

ustaw

dot.

konsolidacji i racjonalizacji zatrudnienia w administracji państwowej
§2
OBOWIĄZKI STRON
1. Związek zawodowy zobowiązuje się realizacji celów, o których § 1, przy
uwzględnieniu zapisów zawartych w ustawach z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych ( Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 854 t.j. ze zmianami), ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz. U. Nr 55 poz. 236 ze
zmianami),

ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw

Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego( Dz. U.
nr 100 poz.1080 ze zmianami ) oraz innych ustawach
2. Medicus Veterinarius zobowiązuje do się realizacji celów, o których § 1, przy
uwzględnieniu zapisów zawartych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001 Nr 79 poz. 855 j.t. ze zmianami) oraz innych
ustawach
3. Krajowa Rada zobowiązuje się do się realizacji celów, o których § 1, przy
uwzględnieniu zapisów zawartych w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2009 Nr 93
poz.767 j.t. ze zmianą) oraz innych ustaw

§3
REPREZENACJA
1. Strony przyjmują, iż w celu realizacji zadań, o których mowa w §1 występują
przed stroną rządową oraz innymi instytucjami solidarnie, na równych prawach
2. W sprawach dotyczących realizacji niniejszego Porozumienia strony będą
reprezentowane przez następujące osoby:
a) Radę Krajową – Zespół, o którym mowa w uchwale nr 37/2011/V KRL-W
b) Związek Zawodowy- Członkowie Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd
c) Medicus Veterinarius- Członkowie Zarządu lub osoba przez Zarząd
upoważniona
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§4
TRYB POSTĘPOWANIA
Uzgodnienia zapadają podczas posiedzeń plenarnych, zwykłą większością głosów , przy
założeniu, iż każda ze stron ma 1 głos.

§5
CZAS TRWANIA POROZUMIENIA
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, każdej ze stron przysługuje prawo do
rozwiązania umowy w każdym czasie
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
stron
2. Zapisy umowy mogą być zmieniane o każdym czasie za zgodą wszystkich stron

