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Szymon Giżyński
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Ministrze,
Przesyłam, zgodnie z właściwością, wystąpienie Prezesa Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej z 27 października 2021 r. znak: KILW/061/13/21 w sprawie podjęcia działań,
mających na celu przekazanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia lekarzy
weterynarii wyznaczonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii do czynności związanych z
nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz
monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, z prośbą o analizę i podjęcie
stosownych działań z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii oraz służb wojewódzkich,
odnoszących się do rozdysponowania środków dedykowanych zadaniom w obszarze
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Środki pochodzące z rezerwy celowej pozycja 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 dofinansowanie
kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy,
wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej”, jak też z rezerw
przekwalifikowanych na podstawie pozytywnych opinii Komisji Finansów Publicznych, mogły
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być rozdysponowane, zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), do 15 października.
Rozdysponowywanie tych rezerw następowało na podstawie wniosków Wojewodów,
zaakceptowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast zakres rezerw
przekwalifikowanych był zgodny z wnioskami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wobec powyższego za konieczne należy uznać podjęcie kolejnych działań w zakresie
odpowiedniej weryfikacji wniosków Wojewodów, pod kątem ujętych w nich zadań
do sfinansowania (nadanie priorytetów), celem zapobieżenia w przyszłości sytuacji
przedstawionej w piśmie Prezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
W ustawie z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz.
1900) zostały zwiększone środki dla Inspekcji Weterynaryjnej w ramach części budżetowej 85
– Budżety wojewodów. Środki te mogą być rozdysponowywane do końca roku budżetowego.
Ponadto zwiększone środki na zadania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną zostały
ujęte bezpośrednio w budżetach wojewodów również w projekcie ustawy budżetowej na rok
2022. Powinno to umożliwić wojewodom już od początku roku budżetowego elastyczne
reagowanie w obszarze zadań nałożonych na Inspekcje Weterynaryjną.
Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
Ministra Finansów
Sekretarz Stanu
Sebastian Skuza
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
Do wiadomości:
1.Pan Jacek Łukaszewicz -Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
2. Pan Mariusz Kamiński- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
3. Pan Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii
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