
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wzmocnienia kadrowego i finansowego
w Inspekcji Weterynaryjnej w roku 2019

Dzięki staraniom kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ministra Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego i sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego, udało się uzyskać podwyżki dla 
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz dodatkowe 89 etatów.

W dniu 11 czerwca 2019 r. Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała propozycję 
przeznaczenia w roku 2019 kwoty 4 252 782 zł na wzmocnienie kadrowe i finansowe w Głównym 
Inspektoracie Weterynarii, Wojewódzkich i Powiatowych Inspektoratach Weterynarii w 10 
województwach. Wzmocnienie to ma na celu:

    Realizację zaleceń z audytu Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności USA (Food Safety and 
Inspection Service - FSIS) i zapewnienie właściwego nadzoru weterynaryjnego w zakładach sektora
mięsa wieprzowego posiadających uprawnienia do eksportu na rynek USA. Środki finansowe 
pozwolą na utworzenie od 1 lipca 2019 r łącznie 65 etatów. Na ten cel przeznaczono w 2019 r. 
łącznie 3 399 195 zł, w tym na wynagrodzenia 2 843 322 zł (kwota obejmuje wynagrodzenia 
zasadnicze, dodatki stażowe i fundusz nagród).
    Wzmocnienie kadrowe i finansowe Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii - Zakładów 
Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, Krośnie i Warszawie (dwie pracownie: w Siedlcach i w 
Ostrołęce) wykonujących badania w kierunku ASF. Od 1 lipca 2019 r., w 4 pracowniach utworzone 
zostaną 24 etaty. Łącznie na ten cel przeznaczono 853 587 zł w tym na wynagrodzenia 714 000 zł 
(kwota obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i fundusz nagród).

Ponadto, w dniu 14 czerwca 2019 r. Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała 
propozycję przeznaczenia w roku 2019 kwoty 19 827 070 zł na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z 
pochodnymi dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie od 1 sierpnia 2019 roku podwyżek w kwocie 
średnio 630 zł (kwota obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i fundusz nagród) plus 
pochodne na etat - wg sprawozdania Rb-70 za 2018 r.

Przyznana na wzmocnienie finansowe IW kwota w roku 2020 będzie wynosiła ok. 50 mln zł.

Wskazane wyżej kwoty pochodzą z rezerwy celowej, część 82, poz. 12 „Zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia 
zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz finansowanie
kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, 
wyznaczonych na postawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej” zaplanowanej w ustawie 
budżetowej na rok 2019.


