
Komunikat Prezesa Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na temat działania 

Samorządu Zawodowego związanego z nieterminową realizacją zobowiązań 

finansowych z tytułu realizacji czynności urzędowych przez wyznaczonych 

lekarzy weterynarii 

 

 

           Już w dniu 09.09.2010 r. podczas Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarsko-

Weterynaryjnych w Międzyzdrojach podpisano  Apel Prezesów Okręgowych Izb Lekarsko- 

Weterynaryjnych do Ministra Finansów RP  Jan Vincenta Rostowskiego  w sprawie 

podjęcia natychmiastowych działań na rzecz zapewnienia środków finansowych, 

niezbędnych do funkcjonowania IW oraz na wynagrodzenia lek. wet. wyznaczonych. Po 

głębokiej analizie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych Prezesi wskazali na  błędną w ich ocenie konstrukcję 

przepisów regulujących przyszłe finansowanie zadań realizowanych przez Inspekcję 

Weterynaryjną oraz wyrazili swoje najgłębsze zaniepokojenie perspektywą braku 

środków finansowych na wynagrodzenia lekarzy weterynarii  wyznaczonych w związku z 

likwidacją instytucji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych z dniem 

01.01.2011 r. We wzmiankowanym piśmie wskazano na fakt, iż  w pracach 

planistycznych na 2011 r. kwota niezbędna do realizacji zobowiązań z tytułu czynności 

urzędowych - minimum 220 mln zł. w skali kraju nie została uwzględniona, ani w ustawie 

budżetowej ani w planowanych rezerwach celowych ( Rozdział 1022 i 1034  w dziale 

Rolnictwo). W ocenie prezesów Izb stan przygotowań Państwa do finansowania zadań z 

zakresu weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego będzie skutkował po pierwszym 

stycznia 2011 r. : 

1. licznymi procesami sądowymi z powództwa urzędowych lekarzy weterynarii  o 

zapłatę, ponieważ w terminach zawitych PLW nie będą w stanie wypłacić 

wynagrodzeń  

2. zaciągnięciem przez PLW i WIW zobowiązań finansowych, które jako nie ujęte w 

planach finansowych nie będą mogły być realizowane. 

3. odstąpieniem od wyznaczeń lekarzy weterynarii co może doprowadzić do 

wstrzymania obrotu zwierzętami oraz uboju zwierząt 

4. zaniechaniem realizacji ustawowych działań IW na innych płaszczyznach ponieważ 

lekarze weterynarii pracownicy IW (2500 osób)  będą zmuszeni starać się 

realizować własnymi siłami obowiązki dotychczas wypełniane przez lekarzy  

wyznaczonych (6500osób) Prezesi apelowali o podjęcie natychmiastowych działań 

mających na celu zabezpieczenie w ustawie budżetowej na rok 2011 środków 

finansowych w kwotach równoważnych do kwot stanowiących przychód w 2010 r.  



na rachunkach dochodów własnych PIW i WIW celem umożliwienia jednostkom 

budżetowym realizację ustawowych zadań określonych w ustawie  o Inspekcji 

Weterynaryjnej . 

Powyższe pismo z dnia 09.09.2010r do wiadomości otrzymali Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna 

oraz  Marszałek Sejmu. Należy podkreślić , iż przyjęte rozwiązania nie 

uwzględniają specyfiki realizacji czynności urzędowych w ramach instytucji 

wyznaczeń. W ramach tej specyfiki zdarzeniami równoległymi są bieg terminu 

realizacji rachunków obciążających podmioty nadzorowane przez organy Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz bieg terminu płatności wynagrodzeń wyznaczonych lekarzy 

weterynarii, ustalony w umowie cywilno-prawnej, zawartej na podstawie art. 16 

ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Uwzględniając fakt, iż czas realizacji 

zobowiązań podmiotów nadzorowanych wobec budżetu państwa oraz zobowiązań 

powiatowych lekarzy weterynarii wobec wyznaczonych lekarzy weterynarii jest 

tożsamy, niemożliwą do przyjęcia jest reguła proporcjonalności kwot 

przeznaczonych na wynagrodzenia względem środków odprowadzonych do 

budżetu. Ponadto przyjęta metodyka postępowania nie uwzględnia zdarzeń takich, 

jak nieterminowe płatności podmiotów nadzorowanych, czy też konieczność 

dochodzenia należności na rzecz budżetu państwa w trybie egzekucji 

administracyjnej zobowiązań o charakterze pieniężnym 

Ponadto w  dniu 09.09.2010 r.  wystosowano też Apel Prezesów Okręgowych Izb 

Lekarsko- Weterynaryjnych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Marka 

Sawickiego  w sprawie podjęcia natychmiastowych działań na rzecz ustalenia w 

trybie rozporządzenia stawek opłat za badanie laboratoryjne mięsa na obecność 

włośnicy. Wskazano w nim, że ustawodawca z dniem 28.04.2010 r. wprowadził w 

art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej dodatkową czynność , polegającą na 

badaniu laboratoryjnym mięsa na obecność włośnicy, co wiąże się z dodatkowymi 

czasochłonnymi obowiązkami,  nie odnosząc się do kwestii regulacji opłat i 

wynagrodzeń. Ponadto wielokrotnie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna 

apelowała w sprawie trybu uruchomienia środków finansowych na wynagrodzenia 

wyznaczonych lekarzy weterynarii. 

W okresie późniejszym było wystosowywanych więcej apeli i pism do decydentów 

szczebla centralnego odnoszących się do tematyki , o której mowa powyżej. Do 

dnia dzisiejszego w obu podnoszonych sprawach nie odnotowano jakichkolwiek 

działań ze strony organów centralnych.   

 

Ze smutkiem należy stwierdzić , iż wielokrotnie sygnalizowane na przestrzeni 

ostatniego roku niebezpieczeństwo braku terminowego wykonywania zobowiązań 



wobec wyznaczonych lekarzy weterynarii, którego można było uniknąć, stało się 

faktem. 

Na terenie Województwa Lubelskiego zaległości finansowe na rzecz wyznaczonych 

lekarzy weterynarii sięgają średnio 2 – 3 miesiące. W najbardziej dramatycznej 

sytuacji są lekarze, których jedynym źródłem utrzymania są wyznaczenia. 

Powyższa sytuacja nie jest możliwa do zaakceptowania, a tym samym, jeżeli do 

końca lipca sytuacja nie ulegnie poprawie, Samorząd Lekarzy Weterynarii  

przystąpi do zdecydowanych działań.   
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