
  

 

KOMITET PROTESTACYJNY POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2022 r.  

Komunikat Nr 1  

Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego 
 

 Podczas spotkań negocjacyjnych z Panem Premierem Kowalczykiem w dniach 26 lipca  

i 2 sierpnia br. oraz roboczym spotkaniu z Głównym Lekarzem Weterynarii i jego zespołem  

w dniu 29 lipca br. uzgodniony został wspólny projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy 

weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (w załączeniu). 

  

 Wobec zerwania przez stronę rządową ustaleń podjętych w trakcie powyższych negocjacji poprzez 

opublikowanie przedmiotowego rozporządzenia w nieakceptowanej przez nas  treści niekorzystnej dla 

wyznaczonych lekarzy weterynarii, Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego oświadcza,  

że wyczerpały się już możliwości osiągnięcia w trybie negocjacji godziwych wynagrodzeń wyznaczonych 

lekarzy weterynarii oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w jednostkach organizacyjnych, w których 

nie przeprowadzono ich waloryzacji. 

  

 WOBEC POWYŻSZEGO JEDYNYM ŚRODKIEM DO UZYSKANIA POWYŻSZYCH CELÓW JEST SOLIDARNY 

PROTEST CAŁEGO ŚRODOWISKA LEKARZY WETERYNARII I PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ. 

 

 Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego przystępuje więc do organizacji protestu, a jego 

powodzenie zależy od solidarnego i zaangażowanego udziału w nim nas wszystkich! 

 Pierwszym krokiem jest spotkanie wszystkich lekarzy weterynarii oraz pracowników  Inspekcji 

Weterynaryjnej, które odbędzie się 28 sierpnia 2022 roku (miejsce i godzinę podamy w najbliższym czasie). 

Podczas spotkania przyjęta zostanie „mapa drogowa” i formy protestu.  

 

Naszym celem jest: 

 przyjęcie przez rząd RP rozporządzenia o wynagrodzeniach w treści wypracowanej i uzgodnionej  

z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem  

 przyjęcie przez rząd RP naszych uwag do Rozporządzenia o opłatach 

 zapewnienie środków finansowych na podwyżki płac pracowników w jednostkach organizacyjnych 

Inspekcji Weterynaryjnej, w których w ostatnim okresie nie przeprowadzono ich regulacji 

 zapewnienie odpowiednich środków dla urzędowych lekarzy weterynarii oraz pracowników  Inspekcji 

Weterynaryjnej  w budżecie na rok 2023 

 

APELUJEMY DO WAS WSZYSTKICH O WYKAZANIE W TEJ TRUDNEJ SYTUACJI SOLIDARNEJ POSTAWY GODNEJ 

LEKARZA WETERYNARII I PRACOWNIKA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W DNIU 28 SIERPNIA 2022 ROKU 

 

Nasza przyszłość jest w naszych rękach – nikt nie zrobi tego za nas!!! 

 

         Z wyrazami szacunku,  

       Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego 


