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Występując w imieniu Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko _ Weterynaryjnej

- organu reprezentującego lekarzy weterynarii wykonujących zawod na terenie województwa
podlaskiego, pragnę Panu podziękować za dotychczasowe wsparcie i współpracę, jaka

wykształciła się na t|e rca|lzacji ustawowych obowiązkow zwlązanych z zapewnieniem
bezpieczeilstwa zywności i działan mających na celu zwalczantę chorób zakaŹnych zwterząt.
Srodowisko \ekarzy weterynaril Zrzeszonych w Połnocno _ Wschodniej Izbie Lekarsko -
Weterynaryjnej docenia równteŻ Pana starania na IZęCZ vmocnienia idei funkcjonowania
samorządu, którym dał Pan WraZ niejednokrotnie uczestnicząc w waŻnych i doniosłych dla
środowiska weterynaryjnego uroczystościach'

W trosce o zapewnienie właściwego funkcjonowania inspekcji Weterynaryjnej, będąc
zobowtązanym przez Krajową Izbę Lekarsko Weterynaryjną do podjęcia ku temu

właściwych działan wraz z przedstawicielami Rady Połnocno - Wschodniej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej przedstawiłem Panu podczas spotkania w dniu 15.05'2012 roku wnioski
o stymulowanie przewtdzianych prawem regulacji umozliwiających zapewnienie
odpowiedniej podstawy finansowej do funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej
w nadchodzącym 2013 roku.

W zwl,ązku ze zb|izającym się końcem roku 2012 oraz Z likwidacją rachunku
dochodów własnych jednostek budzetowych, który był wykorzystywany do obsługi nadzotu
nad badaniem zwierząt rzeżnych i mięsa otaz produktow spozywczych pochodzenia
Zwrctzęcego, a takŻę powołanej na lata 20Il-Ż0I2 rcZffW celowej do obsługi
zlikwidowanych rachunków, w nawiązaniu do postulatow i argumentacji przedstawionej
podczas spotkania w dniu 15.05.2012 roku ponownie zwracam się z prośbą o zabezpteczęnię
w budzecie województwa podlaskiego na rok 2013 środków finanso\\rych na wynaglodzenia
dia lekarzy weterynarii wolnej praktyki, którzy wykonują zadanta administracji rządowej na

zlecenie powiatowe go \ekarua weterynarii oraz środków finanso!\rych na usługowe badania
laboratoryjne wykonywane prZęZ Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku,

Zgodnie z art. 16 ust' 1 ustawy z dniaŻ9 stycznla2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(t.j. Dz. I].20l0.II2.744 z poŹn, zm.)' jeśli powiatowy lękarz weterynaril z przyczyn
finansowych lub organtzacyjnych nie jest w stanie wykonaĆ ustawowych zadań Inspekcji,
nryZnaazana ezas określony |ekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do:



a) szczepień ochronnych lub badań tozpoznawczych,
b) sprawowanianadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaŻy zwierząt,

targo wi skam l or aZ wy stawam i, p okazami lub konkursami zwier ząt,
c) badania zwteruąt umieszczanych na rynku, ptzęznaczonych do wywozu oraz

wystawiania świadectw zdrowia,
d) sprawowantanadzoru nad ubojem zwterzątrzeŹnych, w tym badania przedubojowego

i poubojowego' oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
zwierząt w trakcie uboju'

e) badania mięsa zwierząt łownych,
f) sprawowanianadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa

i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
g) sprawowanianadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz

przechowywaniem produktów mleczarskich,
h) sprawowamianadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków

przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką przetwórstwem i przechowywaniem
tych produktów oraz ślimaków i zab,

i) sprawowanianadzoru nad przetwórstwem i przechow1'waniem jaj konsumpcy"jnych i
produktów jajecznych,
pobierania próbek do badań,
Sprawowania nadzoru nad sprzed aŻąbezpośrednią
badania laboratoryjnego mięsa na obęcność włośni;

Za czynności osób wyznaczonych pobierane Są opłaty, które stanowią dochód budzetu
państwa. Wysokośó opłat i wynagrodzenia okreŚlają rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, wydane w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Do 2011 roku środki te stanowiły przychód rachunku dochodów własnych
powiatowych inspektoratów weterynarii ' Z tych rachunków wypłacane były wyna grodzenia
osób wyznaczonych. Po likwidacji rachunku dochodów własnych w 2011 j Ż0I2 roku
w budżecie państwa utworzono rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń. W 2013 roku,
zgodnie z rczporuądzeniem Ministra Finansów z dnia 3l maja 2OI2 r. w sprawie
szczegołowego Sposobu' trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy
budzetowej naŻ013 rok, środki na wynagrodzenia dla osÓb wyznaczonych będąwpisane do
budżetu jednostek budzetowych, które posiadały rachunek dochodów własnych. Stosownie do
zapisu w druku RZ - 14, stanowiącego załącznik nr 17 do w/w rozporządzenia, kwota
środków zastępujących rachunek dochodów własnych będzie ustalona na podstawie
wykonania dochodów i wydatków w latach 20Il _2012,jak również na podstawie planów na
2013 rok. Jednakze właściwe planowanie nie jest możliwe ze względu na nieznanąltczbę
zwterząt, które będą wprowadzane do obrotu, jak również ilośó ubijanych zwterząt' które
zaleŻąod warunków rynkowych.

Wpisanie stałej kwoty do budzetu jednostkiw przypadku zwiększenialiczby zadan
moze prowadzic do niewypłacalności inspektoratu weterynarii, jak również uniemożliwić
wykonanie tych zadań, gdyŻ kierownik jednostki moŻe zaciryać zobowtązania tylko do
wysokości posiadanego budzetu. Podobna sy'tuacja moze nastą)ić w przypadku powstania
nowych podmiotow, a szczególnię rzeŹnt' Dlatego teŻ naleŻy podjąć działania mające na celu
wprowadzenie rozwiązań pozwalających na uza\eŻntenie wysokości Środków na
wynagrodzenia od wykonania dochodów. W konsekwencji brak środków w budżecie
powiatowego lekarza weterynarii na obsługę badania zwierząt rzeżnych i mięsa, a także
nadzoru nad przetwórstwem środkow spozywczych pochodzenia zwierzęcego moZe

i)
k)
l)



Spo\Ąiodo\\'ac duŻe straty dla gospodarki narodowej jak rownieŻ brak zywności pochodzenia
zr'vierzęcego na rynku co w efekcie moŻę spowodowac zagtoŻente bezpteczeństwa zdrowia
publicznego. Nalezy dodać, ze osoby zatrudnione w Inspekcji nie są w stanie wykonaó tych
zadań ze względu nazbył małąobsadę.

Zgodnie z art.31 a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewodzki Inspektorat
\\'etery'narii wykonuje usługowe badania laboratoryjne. Srodki na te zad,ania były
pozr'skirvane z rachunku dochodów własnych, W przypadku likwidacji rachunku, jak również
rezęrw} ceiowej, wzrost liczby badań moze spowodować konieczność ich wstrzymania.
Budzet państwa nie osiągnie przychodu, a podmioty nie będą miały wykonanych badań
w'arunkuj ących eksp o rt zw ter ząt i pro duktó w po cho dzen ia zw ter zęce go'

Wobec povłyŻszego, w imieniu Rady Północno _ Wschodniej Izby Lekarsko_
Weterynaryjnej zwracam się z prośbą do Pana Wojewody o podjęcie działan mających na
celu zapobiezęnie opisanej powyzej, niekorzystnej dla społeczeństwa i środowiska- iekarzy
weterynarii sy.tuacj i.
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Do wiadomości:
1. Pan Stanisław Kalęmba - Ministęr Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2' Pan Jan Vincent-Rostowski _ Minister Finansów
3' Pan Janusz Związek _ Główny Lekarz Weterynarit
4. Pan Dariusz Rosati - Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych' Sejm RP
5' Pan Kazimierz Kleina - Przewodniczący Komisji BudŻetu i Finansów Pu6licznych, Senat RP
6. Pan Krzysztof Jurgiel - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm RP
7. Pan Jerzy Chróścikowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senat RP
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