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Zadania lekarzy weterynarii Zadania lekarzy weterynarii 

Zwalczanie i monitorowanie 
chorób zakaźnych zwierząt,  
w tym chorób odzwierzęcych 

Dbanie o bezpieczeństwo 
żywności – szczególnie mięsa 
i produktów pochodzenia 
zwierzęcego 



Czym możemy się pochwalić? Czym możemy się pochwalić? 

Sukces polskiego eksportu rolno-spożywczego. 

 

Zatrzymanie wirusa ASF w dwóch powiatach województwa 
podlaskiego. 

 

Dbanie o unijne wymogi cross-compliance, bez których  

rolnicy nie otrzymaliby dopłat bezpośrednich. 

 

Jesteśmy blisko polskich rolników i konsumentów! 



 

 

 

„Polska ma jedną z najlepszych  

służb weterynaryjnych w Unii Europejskiej, 
jeśli nie na świecie” 
 

                                                     

                                                     Victor Ash 

                                                     były ambasador  

                                                     Stanów Zjednoczonych w Polsce  



Wynagrodzenia lekarzy weterynarii Wynagrodzenia lekarzy weterynarii 

 

 

Od 2008 roku, z powodu braku waloryzacji 
naszych pensji, dochody lekarzy spadły o 30%!  

 

 

 

pauperyzacja zawodu 



Akcje protestacyjne lekarzy weterynarii Akcje protestacyjne lekarzy weterynarii 



Żądania lekarzy weterynarii Żądania lekarzy weterynarii 

Wzrost wynagrodzeń na każdy etat w 
inspekcji weterynaryjnej: 

 

-600 pln miesięcznie od 1 stycznia 2016 r. 

 

-600 pln miesięcznie od 1 stycznia 2017 r. 



Żądania lekarzy weterynarii 

Zwiększenie wynagrodzeń dla urzędowych 
lekarzy weterynarii: 

-7,5 mln od 1 stycznia 2016 r. 

-7,5 mln od 1 stycznia 2017 r. 



Wyzwania stojące przed samorządem lekarzy 
weterynarii 

Wyzwania stojące przed samorządem lekarzy 
weterynarii 

• Wprowadzenie powszechnego obowiązku znakowania psów. 

 

• Stworzenie ogólnopolskiej bazy transponderów, której 
administratorem będzie KIL-W. 

 

• W oparciu o system informatyczny, stworzenie 
programu walki z bezdomnością psów. 



Propozycje samorządu lekarzy weterynarii Propozycje samorządu lekarzy weterynarii 

 

Powołanie Państwowej Inspekcji Weterynarii  
i Żywności – podległej Premierowi, 
scentralizowanej instytucji nie związanej  
z zespoloną administracją wojewódzką. 

 

Uwzględnienie w strukturze inspekcji wiodącej 
roli lekarzy weterynarii w zapewnianiu 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. 

 
 

 



Propozycje samorządu lekarzy weterynarii Propozycje samorządu lekarzy weterynarii 

• Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii  
i izbach lekarsko-weterynaryjnych 

 

• Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt 

 

• Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej wraz  
z towarzyszącymi rozporządzeniami 



Zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności pochodzenia zwierzęcego 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności pochodzenia zwierzęcego 

 

 

Rozporządzenia PE i Rady: 

-o produktach leczniczych weterynaryjnych 

-o kontrolach urzędowych 

 

 


