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 Gliwice, dnia 27.04.2018 r.  
 
 
 
 
 
 
   Pan Paweł Niemczuk 
   Główny Lekarz Weterynarii 
   Warszawa ul. Wspólna 30 
 
 
 
 

Szanowny Panie Doktorze! 

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji 

Weterynaryjnej zwraca się z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania, na którym 

chcielibyśmy poruszyć obecną sytuację kadrowo płacową w Inspekcji Weterynaryjnej.  

Niski poziom wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej to problem nierozwiązany 

od dłuższego czasu. Wieloletnie zaległości w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków 

pracy i płacy w IW powodują, że boryka się ona obecnie z wieloma niekorzystnymi 

zjawiskami. Najpoważniejszymi z nich są: zbyt duża liczba realizowanych zadań w stosunku do 

posiadanych zasobów kadrowych, dramatycznie niskie zarobki oraz brak możliwości 

zatrudnienia nowych pracowników. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi, 

inspektoraty muszą zmieniać zadania przypisane do posiadanych etatów, aby zapewnić 

ciągłość i prawidłową obsługę bieżących czynności urzędowych. Zdarzają się sytuacje, 

że zadania nie są wykonywane z należytą starannością. Obowiązki zostają nałożone na osoby 

bez odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia.  

 Konsekwencją takiej polityki są obecnie bardzo niepokojące nastroje wśród 

pracowników. Był Pan świadkiem oddolnej inicjatywy, kiedy to większość z nas złożyła 

wnioski o wzrost wynagrodzenia za pracę. List Otwarty przedstawił już zarys naszych 

postulatów. Mamy nadzieję, że również Pan, jako zwierzchnik Inspekcji Weterynaryjnej, 

popiera te postulaty. Uważamy, że należy dołożyć wszelkich starań, aby doszło do jak 



Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej 
z siedzibą w Poznaniu 

adres korespondencyjny: ul. Ku dołom 6, 44-100 Gliwice 
NIP: 7792128451 Regon: 639742528 KRS: 0000076368 

https://ozzpiw.pl | e-mail: biuro@ozzpiw.pl 
 

najszybszej poprawy sytuacji panującej obecnie w Inspekcji Weterynaryjnej. Mamy nadzieję, 

że przystanie Pan na naszą propozycję i podczas tego spotkania osiągniemy porozumienie co 

do dalszych, wspólnych działań. Uważamy, że należy jak najbardziej wzmocnić siły w tej 

walce dlatego chcemy zaproponować zaproszenie również pozostałych sygnatariuszy 

Porozumienia Wielkopolskiego, które zostało podpisane w 2015 r. w Wolsztynie.  

Z poważaniem, 

Sara Meskel  Przewodnicząca OZZLWIW  

Do wiadomości sygnatariusze Porozumienia Wilekoposkiego: 

1. Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna. 

2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus 

Veterinarius”. 

3. Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii. 


