Projekt
Porozumienie
zawarte w dniu 22 października 2015 r. w Warszawie
pomiędzy
Sygnatariuszami Porozumienia Wielkopolskiego:
1) Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną, w imieniu której działa Prezes Jacek Łukaszewicz,
2) Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus
Veterinarius”, w imieniu którego działa Prezes Jacek Sośnicki,
3) Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, w
imieniu którego działa Przewodniczący Bogusław Knaﬂewski,
4) Sekcją Krajową NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii, w imieniu której działa
Przewodniczący Lech Rybarczyk,
a
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim
- zwanymi dalej „Stronami”
Mając na uwadze:
- przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167
j.t. z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 11 grudnia 1991 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1509, j.t. z późn. zm.),
- art. 38 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812 j.t. z późn. zm.),
w trosce o zapewnienie właściwego poziomu nadzoru w zakresie ochrony zdrowia zwierząt,
bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz kontroli higieny przedsiębiorstw produkujących
żywność mającego kluczowe znaczenie dla zdrowia ludzkiego, pragnąc zapewnić
pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej wynagrodzenie odpowiadające poziomem zakresowi
obowiązków i zadań stawianych przed nimi na co dzień oraz, starając się zapobiec dalszemu
uszczuplaniu wykwalifikowanych kadr grożącemu uniemożliwieniem efektywnego
wykonywania zadań przez Inspekcję Weterynaryjną, Strony postanowiły zawrzeć niniejsze
Porozumienie o następującej treści:
§1
Porozumienie dotyczy ustaleń w zakresie realizacji postulatów zgłoszonych przez
Sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego w petycji do Prezes Rady Ministrów Pani Ewy
Kopacz z dnia 6 października 2015 r.
§2
1. Postulaty, o których mowa w § 1 są następujące:
1) „Podwyższenie wysokości statystycznego etatu w inspekcji Weterynaryjnej do 8000,00 zł
brutto, co umożliwi: zagwarantowanie wysokości wynagrodzenia lekarza weterynarii
pracującego w Inspekcji Weterynaryjnej z co najmniej 5 letnim stażem pracy na poziomie
200% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
 zagwarantowanie ścieżki awansu finansowego, co zapobiegłby stałemu odchodzeniu z
Inspekcji Weterynaryjnej doświadczonej kadry
 adekwatne podniesienie płac pozostałych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej,
2) „Jednorazowa wypłata świadczeń zaległych z tytułu niewypłaconych zwaloryzowanych
wynagrodzeń za lata 2009-2015 z kapitalizacją kwoty głównej na koniec każdego roku, ze

skutkiem dla pracowników na dzień 1 stycznia każdego roku w okresie, którego dotyczą
roszczenia odszkodowawcze”,
3) „Wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2
sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności
przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii w
zakresie wynagrodzeń za czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych”,
4) „Wprowadzenie zmian w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej umożliwiających
zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na czynności wykonywane na
zlecenie powiatowego lekarza weterynarii”.
2. Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego podtrzymują postulaty wymienione w ust. l.
§3
1. W zakresie postulatów płacowych, Strony zgodnie postanawiają, iż na wzrost wynagrodzeń
zostanie przeznaczona kwota w wysokości 1200 zł miesięcznie na każdy etat w Inspekcji
Weterynaryjnej, rozłożona w równych częściach na dwa kolejne lata: 600 zł miesięcznie na
każdy etat wypłacane od 1 stycznia 2016 r. oraz kolejne 600 zł miesięcznie na każdy etat
wypłacane od 1 stycznia 2017 r.
2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązuje się do zapewnienia i terminowego
przekazywania środków finansowych pozwalających na realizację uzgodnień poczynionych w
ust.1 niniejszego paragrafu.
§4
l. W odniesieniu do postulatu dotyczącego zmiany przepisów w zakresie wynagrodzeń za
czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych wykonywane przez lekarzy
weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, Sygnatariusze
Porozumienia Wielkopolskiego uznają za satysfakcjonującą kwotę wzrostu wynagrodzenia za
wykonywanie tych czynności w wysokości ogółem 15 000 000 zł.
2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1482 j.t.) dokona
nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w
sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy
weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U, z 2013
r. poz. 424) w celu podniesienia wynagrodzeń za czynności związane ze zwalczaniem chorób
zakaźnych zwierząt w wysokości ogółem 15 000 000 zł w równych częściach na dwa kolejne
lata: 7 500 000 zł od 1 stycznia 2016 r. oraz kolejne 7 500 000 zł od 1 stycznia 2017 r.
3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie do dnia 30 października 2015 r. przedłoży
Stronom niniejszego Porozumienia projekt nowelizacji ww. rozporządzenia uwzględniającej
treść warunków zawartego Porozumienia oraz niezwłocznie rozpocznie procedurę związaną z
wprowadzeniem nowelizacji w życie.
§5
W związku z postulatem polegającym na rozszerzeniu zakresu czynności, do wykonywania
których można wyznaczyć lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach
zakładu leczniczego dla zwierząt oraz uwzględniając przesłanki o charakterze finansowym,
które legły u podstaw sformułowania tego postulatu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zobowiązuje się do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem działań zmierzających do
realizacji powyższego postulatu oraz do popierania na etapie prac legislacyjnych
prowadzonych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej nad rządowym projektem ustawy
budżetowej na rok 2016 rozwiązań mających na celu uwzględnienie w budżecie państwa
środków przewidzianych dla Inspekcji Weterynaryjnej z przeznaczeniem na sfinansowanie

skutków wejścia w życie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831).
Minister Rolnictwa
Wielkopolskiego
i Rozwoju Wsi

Sygnatariusze Porozumienia

