
                                                                                                             Namysłów, 05 czerwca 2008 
 

 
                                               MINISTER  ROLNICTWA  I  ROZWOJU WSI 
                                                                 MAREK  SAWICKI 
                                                                    WARSZAWA 

 
                    Stanowisko Zarz�du  Stowarzyszenia w sprawie  poparcia Uchwały nr 97/2008/IV    
                       Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 maj 2008 roku w sprawie   
                        powstrzymania si� lekarzy weterynarii od zawierania umów na wykonywanie                   
                        bada� monitoringowych chorób zaka�nych zwierz�t, w tym zwalczania choroby 
                        Aujeszkyego.  
 
 
   Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” 
zgodnie ze stanowiskiem Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2008 roku w pełni 
popiera uchwał� Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 97/2008/IV. 
 
   Zmiana artykułu  16 jest  konieczna, aby lekarze weterynarii mogli zgodnie z prawem 
wykonywa� powierzone zadania. Obecnie obowi�zuj�ce prawo zmusza lekarzy wet. do łamania 
przepisów podatkowych, ZUS-owskich, Ustawy-prawo farmaceutyczne i Ustawy o zakładach 
leczniczych dla zwierz�t. 
 
   Proponowane przez rz�d przepisy i wynagrodzenia prowadz� do post�puj�cej pauperyzacji 
naszego zawodu i likwidacji praktyk terenowych, co mo�e w najbli�szym czasie doprowadzi� do 
parali�u działa� maj�cych na celu zapewnienie ochrony przeciwepizootycznej kraju. 
 
   Szanowny Panie Ministrze, słuchaj�c Pa�skich wielokrotnych wyst�pie� ( przed Sejmem w 
trakcie naszej manifestacji, Pa�skie wyst�pienie na Nadzwyczajnym Zje�dzie w Warszawie oraz na 
Targach Weterynaryjnych Warszawie ) mieli�my nadziej� na rychłe, postulowane od lat przez 
nasze �rodowisko zmiany.. Tymczasem niezrozumiałe dla nas stanowisko Zast�pcy Głównego 
Lekarza Weterynarii Janusza Zwi�zka eskaluje niezadowolenie i rozgoryczenie w �rodowisku 
nawołuj�c do łamania prawa. 
 
   W zwi�zku z  powy�szym jeste�my zmuszeni do skierowania wniosku do Rzecznika 
Odpowiedzialno�ci Zawodowej o rozpoznanie sprawy przeciwko Z-cy Głównego Lekarza 
Weterynarii Janusza Zwi�zka. 

 
   Zwracamy uwag� Panu Ministrowi, �e uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej jest 
konsekwencj� 4-letniej opieszało�ci władz pa�stwowych  w reformowaniu prawa weterynaryjnego. 
Przypominamy, �e zawód lekarsko-weterynaryjny reprezentowany przez Ogólnopolski Komitet 
Protestacyjny Lekarzy Weterynarii jest ci�gle w stanie sporu z rz�dem, który to spór  mo�e 
doprowadzi� do niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia naszego �rodowiska. 

 
                                                                              Za  Zarz�d  Stowarzyszenia 
                                                                                      Piotr  Kału�ny 
 
 

Do wiadomo�ci: 
1. Główny Lekarz Weterynarii  Ewa Lech 
2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna 
3. Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Janusz Zwi�zek 
4. Okr�gowe Rady Lekarsko-Weterynaryjne - wszystkie 



 
 
 
 
                         
 
 

 


