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w sprawie wdrazania programu ELAB, " , ...................

l. Rada Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie
jednoznacznie opowiada sie za odstapieniem od wdrazania realizacji programu" CELAB"
do czasu pelnego zabezpieczenie srodków finansowych na:

1) niezbedne wyposazenie techniczne (elektroniczne) lekarzy weterynarii
realizujacychprogram- stosowniedo art. 17pkt 3 lit a i pkt 4 ustawyz dnia29
stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,

2) wyplate wynagrodzenia dla osób, które wykonywalyby czynnosci pomocnicze
m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczacej zadan realizowanych
przez lekarzy weterynarii w ramach programu "CELAB" ( 1Ozl za kazda godzine
pracy - stosownie do & 4 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokosci wynagrodzenia za
wykonywanie czynnosci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez
powiatowego lekarza weterynarii),

3) przygotowanie techniczne, organizacyjne i szkoleniowe wszystkich Powiatowych
Inspektoratów Weterynarii do wdrozenie programu.

2. Tresc niniejszego stanowiska Rada postanawia przekazac:
1) Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej,
2) Glównemu Lekarzowi Weterynarii,
a takze do wiadomosci:
1) Warminsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie,
2) wszystkich Powiatowych Lekarzy Weterynarii w województwie warminsko-

mazurskim.

Sekretarz Rady Prezes Rady

Lek. wet. Tomasz Kozlowski lek. wet. Jacek Lukaszewicz
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Program "CELAB" ma obejmowac realizacje zadan z wyznaczenia powiatowych
lekarzy weterynarii -wraz z gromadzeniem i przekazywaniem do Inspekcji
Weterynaryjnej danych w formie elektronicznej. Zadanie to wymaga nie tylko wiedzy
weterynaryjnej, czasu i pracy, ale równiez uzaleznione jest od posiadania przez
wykonawce niezbednego sprzetu w postaci komputera wraz z akcesori~i i nosnikami
danych. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej art. 16
wskazuje, kogo i do jakich zadan moze wyznaczyc powiatowy lekarz weterynarii.
Natomiast art. 17powolanej ustawy okresla wydatki zwiazane z wykonywaniem
czynnosci, o których mowa wart. 16.
I tak wart. 17 pkt 3 lit. a wymienione sa:
- sprzet i materialy zwiazane z wykonywaniem'tych czynnosci, w tym m.in. do
prowadzenia dokumentacji oraz gromadzenia i przesylania danych,



natomiast w pkt. 4 - konserwacja i naprawa sprzetu, o którym mowa w pkt 3.
Stad wniosek:
Jezeli dokumentacja w ramach programu "CELAB" oraz gromadzenie i przesylanie
danych do IW musi odbywac sie w formie elektronicznej :-to kazdy lekarz weterynarii
realizujacy program (jako osoba wyznaczona przez powiatowego lekarza weterynarii do
realizacji zadania wymienionego w art. 16 ustawy) powinien byc wyposazony w
niezbedny sprzet, a wydatki z tym zwiazane powinny byc pokrywane ze srodków
Inspekcji Weterynaryjnej. Do dyskusji pozostaje oczywiscie forma prawna rozwiazania
tego problemu. Jednak bezspornym jest, ze realizacja programu "CELAB" nie moze

. odbywac sie na koszt zleceniobiorców - wykonawców.
Drugi temat wiaze sie z wynagrodzeniem i organizacja wykonania zadan w

ramach programu. Otóz zadania w ramach programu" CELAB" nie mieszcza sie w
zakresie czynnosci, które w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokosci wynagrodzenia za
wykonywanie czynnosci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez
powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837 z póznozm. ) okreslone sa
jako:
- badanie alergiczne ssaka,
-pobranie próbki (krwi od ssaka) do badan laboratoryjnych.
A nie mozna kolejny raz zgodzic sie na to, aby realizacja programu, " CELAB" byla
jeszcze jednym dodatkowym zadaniem przypisanym do wykonania lekarzom
wykonujacym zadania z wyznaczenia' " tak przy okazji ".

Niezaleznie od dwóch ww. aspektów sprawy i swiadomosci trudnej drogi ich
wdrazania bezspornym jest, ze program" CELAB" oznacza dodatkowa prace dla lekarzy
weterynarii - wykonawców. W tej sytuacji nalezaloby potraktowac jako obowiazujace -
a nie tylko dopuszczalne - rozwiazanie przewidziane juz przez Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w & 4 wyzej powolanego rozporzadzenia. Chodzi, bowiem o
zagwarantowanie srodków na wyplate wynagrodzenia ( 10 zl za kazda godzine pracy) dla
osób, które wykonywalyby czynnosci pomocnicze m.in. w zakresie prowadzenia
dokumentacji dotyczacej zadan wykonywanych przez lekarzy weterynarii w ramach
programu "CELAB".

Do wdrozenia programu "CELAB" powinni byc przygotowani wszyscy jego
uczestnicy, a wiec zarówno lekarze weterynarii - bezposredni wykonawcy, jak tez
Inspekcja Weterynaryjna, a w szczególnosci Powiatowe Inspektoraty Weterynarii. One
równiez powinny miec zabezpieczone niezbedne srodki finansowe, a ich pracownicy
powinni byc przeszkoleni.

Wedlug stanu na dzien dzisiejszy srodki na realizacje powyzszych postulatów i
wdrozenie proponowanych rozwiazan - nie sa zabezpieczone i nawet nie zostaly jeszcze
przeprowadzone szkolenia.Dlatego program" CELAB" jest narazony na niepowodzenie. Aby
tego uniknac - Rada Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stoi na
stanowisku, ze w tych okolicznosciach realizacje programu" CELAB" nalezy odlozyc do
momentu pelnego zabezpieczenia srodków ( finansowych, technicznych i organizacyjnych)
na jego wykonanie.

Przedkladajac niniejsze stanowisko Rada zwraca sie z równoczesna prosba do
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Glównego Lekarza Weterynarii o rozwazenie
przedstawionych kwestii i podjecie stosownych dzialan lub inicjatyw.


