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Warszawa, 13 czerwca 2018 r. 

PROTOKÓŁ  

 III POSIEDZENIA KOMISJI ds. RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI WETERYNARYJNEJ 

KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ VII KADENCJI 

Warszawa, 13 czerwca 2018 r. 

 

1. Otwarcie III posiedzenia Komisji ds. Rządowej Administracji 

Weterynaryjnej przez przewodniczącego Pawła  Jaśkiewicza, 

    - potwierdzenie   kworum: lista obecności w załączeniu; 

    - na  posiedzenie  zostali zaproszeni:     

                  - przedstawiciele Ogólnopolskiego  Związku  Zawodowego  

Pracowników  Inspekcji Weterynaryjne, Pani  lek. wet. Sara Meskel i Pani 

lek. wet. Dorota Osadców; 

oraz  

Pan Rybarczyk …. , z tym że  Przewodniczący  Komisji poinformował o braku  

możliwości Jego uczestnictwa. 

2. Podsumowano  „kampanię” informacyjną dot. przekazania   posłom  

na Sejm RP (członkom Komisji Rolnictwa) faktów o katastrofalnej  sytuacji 

Inspekcji  Weterynaryjnej. Miały ona w kraju różny efekt, w niektórych 

przypadkach (zachodniopomorskie, wielkopolskie) skończyła się 

interpelacjami poselskimi do Ministra Rolnictwa. Ważnym aspektem akcji, 

na co zwrócono uwagę, było zaznajomienie decydentów z problemami 

Inspekcji o których niejednokrotnie nie mieli pojęcia.  Na efekty tych działań 

przyjdzie jednak poczekać a na tą chwilę dalej musimy wskazywać, iż 

utrzymująca  się  stagnacja w  tym zakresie stanowi realne zagrożenie   dla 

gospodarki  Państwa. Ważny wydaje się   w tej  sytuacji    przekaz  medialny  

który  szwankuje, oprócz mediów regionalnych nie ma go  w ogóle w 

telewizjach   krajowych.    

3.Omówiono działanie, jakie wprowadziła  zmiana ustawy  o Inspekcji 

Weterynaryjnej,  umożliwiająca  podjęcie dodatkowej pracy z wyznaczenia  



PLW, pracownikom  Inspekcji. Zauważono iż, takie rozwiązanie stanowi duże 

zagrożenie i powinno podlegać naszej krytyce. Zarobki  w  Inspekcji  powinny  

być  godziwe na tyle,  aby nie  zaprzątać  sobie  głowy   dodatkowym 

dorabianiem po  godzinach.  

3 a. OZZPIW jest zdania, żeby możliwość „dorabiania” nie 

zastąpiła tematu wzrostu wynagrodzeń do godziwego poziomu. 

Wyznacznikiem tych poziomów są postulaty w liście otwartym 

Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz poziom uposażeń przy 

nowych etatach, które zostały przyznane do województw walczących 

z ASF. Nie jesteśmy z kolei za kompletnym zakazami, jakie widniały 

w ustawie o IW przed tą zmianą, gdyż prowadziło to również do różnego 

rodzaju nadużyć. Podkreślaliśmy również, że zmiana tego punktu 

ustawy są krzywdzące dla pracowników inspekcji, o innym 

wykształceniu. Apelujemy również konsekwentnie, aby pracownicy IW 

nie podjęli wyznaczeń na kontrole bioasekuracji, gdyż uderza to w cele, 

o jakie walczymy. 

4. Podkreślono rolę „nowego” związku zawodowego, którego trzon 

stanowią Panie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach. 

4 a Mamy nadzieję, że czas rozliczy nasze działania i , że przede 

wszystkim będą one służyć pracownikom IW. A poparcie dla naszych 

działań zobrazuje ilość osób chcących się do nas przyłączyć. Na co 

bardzo liczymy, ponieważ bez tego poparcia nie jesteśmy liczącą się 

stroną w rozmowach. 

5. Przybycie na Komisję  i powitanie przedstawicieli  OZZPIW. 

Przewodniczący Komisji   pogratulował  objęcia   stanowisk podkreślając, iż 

zarówno   Krajówka  jak i  Związek  mają   „ jeden cel”- poprawę warunków   

bytowych  pracowników. Na wstępie omówiono  akcję informacyjną (o której 

mowa w pkt 2) oraz problemy z bioasekuracją. Działania Inspekcji w zakresie 

zwalczania ASF  w wielu regionach są  bardzo negatywnie odbierane   przez   

rolników. Staramy się   niwelować   skutki choroby, lecz przy braku  

wsparcia  Państwa  w zakresie  prawidłowej informacji  w tym zakresie 

jesteśmy  narażeni na brak zrozumienia i wynikające z  tego  konflikty. 

5 a. Po tych dwóch miesiącach wiemy już jakie protesty podjęli 

rolnicy podczas zwalczania choroby. Sytuacja staje się coraz bardziej 

napięta i niebezpieczna dla pracowników. Z tego powodu związek 

wystosował Apele do GLW aby zostały ustanowione szczegółowe 

procedury bezpieczeństwa do pracowników. Podkreślaliśmy też 

konieczność doprecyzowania zadań policji podczas asysty w czasie 

kontroli. 



6. Zaakcentowano, że rozmowy również powinny mieć miejsce z 

opozycją Sejmową, lecz duży nacisk trzeba wywierać na rządzących, czego 

przykładem jest Izba Aptekarska  -upór i wytrwałość  dały  efekty. 

6 a Uważamy, że przekaz powinien iść taki, że nie uda nam się nic 

wywalczyć przez kilka miesięcy. Powinniśmy skupić się na budowaniu 

silnej grupy zawodowej, oraz nastawić się na długotrwałe działania. 

7. ASF- omówiono  problemy związane  z próbkobraniem, pomocą 

może okazać się rozłożenie   w skali kraju laboratoriów badających. Ważnym 

aspektem  jest uzmysłowienie  sobie  skali zagrożeń związanych  z 

nieprzestrzeganiem   reguł prawidłowego  ich pobierania. Przy  wynikach  

dodatnich   „całe zło” skupia  się  na  lekarzach  weterynarii  i Inspekcji. 

Ważne jest dochowane zasad  bioasekuracji przez  pobierających. Opis  

postępowanie  zawiera   pismo  GLW przekazane PIW-om.  

8. Marek Wisła przedstawił informację o rozmowach, jakie miały 

miejsce na Komisji Rolnictwa, w której uczestniczyli przedstawiciele KIL-W. 

Samą relację można odtworzyć ze stron internetowych Sejmu. Opisał, iż na 

etapie ministerialnym przekazywane są pisma mówiące o potrzebach 

zwiększenia wydatków na Inspekcję, dodatkowo  powraca sprawa łączenia, 

lecz na dzień dzisiejszy  ustawa w tej sprawie  jest   w „zamrażarce” 

a z otrzymanych od przewodniczącego Pinkasa  informacji jest to „daleka 

perspektywa”. Wypunktowano ponownie kwestię dużej fluktuacji na 

stanowiskach pracy w Inspektoratach. Podkreślono, że Krajowa Izba 

przekazuje decydentom przy każdej nadążającej się  okazji ten problem. 

Wchodzą nowe zadania a nie ma chętnych do pracy (wakaty, puste nabory). 

Rządzący boją się podjąć konkretnych działań w tym kierunku, jest 

koncepcja, aby znaleźć pieniądze w ramach samej Inspekcji.  Są urzędowe 

czynności,  które nie  są objęte opłatami, można byłoby  je  uruchomić. 

Dodał, iż żadne spotkanie nie jest stracone ważne, aby uderzać do osób 

bezpośrednio mających przełożenie na decyzje. 

8 a. W połowie lipca miało miejsce kolejne posiedzenie podkomisji 

ds. tworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności – podsumowanie 

znajduje się na stronie KILW oraz w podsumowaniu spotkania 

sporządzonego przez OZZPIW. 

9. Przedstawienie przez przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Panią Sarę Meskel 

i Panią  Dorotę Osadców,  informacji o prowadzonych z GLW  rozmowach, 

obiecane  zostały  podwyżki  oraz   nowe etaty. Dodano, iż poruszono aspekt 

roli  lekarza weterynarii w wykonywaniu urzędowych czynności. To 

zagadnienie wymaga  doprecyzowania, w zakresie działań, jakie  mogą  być 



podejmowane wyłącznie przez lekarzy (świadectwa  zdrowa, kontrole  

w ramach  rozporządzanie  882/2004 itp.) 

9 a Od tego czasu nie udało nam się dowiedzieć, czy istnieje jakaś 

interpretacja, co do zadań w IW przeznaczonych do lek. wet. I takich, 

w których nie ma takiego wymagania. Wydaje nam się, że jasne zasady 

w tym temacie ułatwiły by wszystkim pracę. Jednak ważne by było, aby 

w żadnym zagadnieniu nie pojawiła się nadinterpretacja. 

10. Omówiono zakres oraz sposób przedstawienia  problemów    

Inspekcji na  zbliżające się spotkanie z  Szefem Służby  Cywilnej.  Podjęto 

propozycję wspólnego działania  KIL-W  i OZZPIW w tym zakresie, a  nasze 

dalsze działania   powinny   być uzależnione   od  rozmów  jakie zostaną  

przeprowadzone i otrzymanych odpowiedzi. 

10 a Znamy już wynik tych rozmów Szef Służby Cywilnej jak 

najbardziej wspiera ideę wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej, 

niestety możliwości działania są bardzo ograniczone. OZZPIW będzie 

miał również szansę porozmawiać z Szefem Służby Cywilnej na 

początku września. 

11. Poinformowano o wznowieniu dziania Porozumienia 

Wielkopolskiego, zaproponowano przedstawić Radzie Krajowej propozycję 

zmian wynikających ze zmiany w strukturze u jednego z sygnatariuszy tj. 

OZZPIW. 

11 a Tutaj nie należy myśleć jedynie o akcji, która miała miejsce 

parę lat temu. Akcja ta nie jest dobrze kojarzona z racji tego, że 

w ogólnym odczuciu jest traktowana jako niepowodzenie. Jednak trzeba 

pamiętać, że akcja ta niosła się dużą falą, miała duży wydźwięk w 

środowisku. Należy wyciągać z takich akcji wnioski, czerpać z korzyści i 

starać się unikać błędów. Porozumienie Wielkopolskie jest też przede 

wszystkim dokumentem, który pozwala w sposób legalny na współpracę 

między Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, związkami zawodowymi 

i stowarzyszeniem „Medicus Veterinarius”. 

12. Prezes KIL-W poruszył temat dotyczących pism pracowników 

Inspekcji kierowanych do pracodawców w sprawie podwyżek. Zrodziło się  

pytanie co dalej, czy Wojewódzcy Lekarze Weterynarii  zgodnie  z 

kompetencjami  przekazali  je  Wojewodom. Powyższe pytanie Izba skieruje 

do GLW. Podkreślono, że rezultatem tych działań  np. w województwie  

Zachodniopomorskim   było  pismo  tamtejszego  Wojewody   do Ministra  

Finansów z wyliczeniem  potrzeb  na realizację  postulatów  zwiększenia  

środków. 



12 a na profilu związku na portalu Facebook można zapoznać się 

z w wynikami akcji „składania wniosków” o podwyżki w poszczególnych 

województwach. Udało się dotrzeć z tą inicjatywą do wojewodów i dalej. 

Niestety nie przyszły żadne odpowiedzi, które rozpatrzyłyby wnioski 

wojewodów pozytywnie. 

Prezes podkreślił również, że dla dobra pracowników Inspekcji, lekarzy 

weterynarii, działanie „nowego” Związku Zawodowego powinno mieć poparcie 

ze strony Izby. Zadeklarował chęć pomocy  m.in. poprzez umieszczenie   na  

stronach  internetowych KIL-W, apelu   o wstępowaniu do  Związku.  

Dalej poruszono problematykę, z którą przyjdzie się mierzyć w zakresie 

nadzoru właścicielskiego – nowy pakiet higieniczny , który ma wejść  w 2019 

r. Rozwiązania  w nim ujęte  stanową  duże zagrożenie  w  zachowaniu  

prawidłowego  nadzoru  nad  bezpieczeństwem   żywności. Pakiet wymusza  

zmiany  w  strukturze  nadzoru z urzędowego  na  właścicielski, co  może w 

perspektywie  czasu  przyjąć  niekorzystny  bieg  dla  naszego  zawodu.  

13. Podsumowanie: nasze dalsze działania w sprawie trudnej  sytuacji   

kadrowo  finansowej    Inspekcji będą  uzależnione od spotkania  z  GLW 

i Szefem Służby Cywilnej oraz   decyzji  rządu  RP na  wysuwane  postulaty. 

13 a niestety nie ma tutaj żadnych pozytywnych wiadomości po 

tych spotkaniach. Czekamy na odpowiedź Ministra Rolnictwa w sprawie 

podwyżek i nowych etatów. Związek zawodowy liczy na ciągłe 

powiększanie naszych struktur aby mieć nadzieję, że jesień będzie 

ważnym okresem dla pracowników IW. 

 

Opracował      :Przewodniczący Komisji 

Sebastian Konwant- sekretarz  Komisji.   Paweł Jaśkiewicz 

 

UWAGI OZZPIW 

Do niniejszego protokołu Zarząd OZZPIW wprowadził swoje odniesienia 

do powyższych punków oznaczając je literami „a” Odniesienia wprowadzono 

po otrzymaniu protokołu tj. 9 sierpnia, część rzeczy w międzyczasie została 

rozjaśniona. 


