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Stanowisko Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii
dotyczące projektu rozporządzenia MR i RW w sprawie
warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywane czynności
przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez PLW.
Oceniając projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywane czynności przez lekarzy
weterynarii i inne osoby wyznaczone przez PLW należy krytycznie odnieść się do
proponowanej zmiany sposobu wynagradzania, która w niektórych pozycjach jest obniżką
przychodu zamiast oczekiwanej od lat waloryzacji stawek. Niepokojącą jest likwidacja części
pozycji urzędowego cennika i zastąpienie ich stawką godzinową, która nie zwaloryzuje
wynagrodzeń, a w wielu przypadkach ograniczy możliwości wykonywania czynności
urzędowych.
Sytuacja ekonomiczna w kraju powoduje wysoką inflację i wzrost kosztów życia co
sprawia, że obecna propozycja MR i RW podnosząca tylko część stawek, inne pozostawiając
na poziomie nie zmienionym od 2011r., a część wręcz obniżająca, jest sprzeczna
z oczekiwaniami wykonujących urzędowe czynności lekarzy weterynarii i potwierdza
lekceważenie dotychczasowych uzgodnień jakie wypracowano w toku wieloletnich
negocjacji.
Reprezentujące
środowiska
weterynaryjne
Porozumienie
Warszawskie
w ramach którego prowadziliśmy rozmowy z Resortem Rolnictwa przedstawiło już wiele
miesięcy temu gotowy, uzgodniony projekt nowego rozporządzenia o wynagrodzeniach wraz
ze szczegółowym uzasadnieniem, który strona rządowa pomija próbując wprowadzić
w zamian projekt oparty o dane z 2019 roku.
Lekarze wolnej praktyki wykonujący czynności urzędowe są dla budżetu państwa
najkorzystniejszym sposobem na wykonywanie zadań, w ramach czynności urzędowych
Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i badania
zwierząt rzeźnych i mięsa, ale nie są w stanie wykonywać tych czynności za stawki sprzed
13 lat, bądź jak proponuje resort jeszcze obniżone.

Nie można pomijać skutecznej waloryzacji stawek za pracę w godzinach nocnych
i w dni ustawowo wolne od pracy, wykonywanych kosztem własnego zdrowia i możliwości
wypełniania obowiązków rodzinnych.
Kolejny raz zwracamy uwagę na niezmienny problem z właściwym wynagradzaniem
realizujących zadania pracowników oraz urzędowych lekarzy weterynarii zarówno w ramach
Inspekcji Weterynaryjnej jak i lekarzy wolnej praktyki. Ciągłe omijanie oczekiwanej zmiany
wynagrodzeń w Inspekcji poprzez dodawanie im kolejnych etatów, bez systemowej regulacji
płac powoduje utrzymujące się braki kadrowe i destabilizację pracy wysoko
wyspecjalizowanych pracowników inspektorów i działających w ich imieniu urzędowych
lekarzy weterynarii.
Niepokój budzi również dążenie do pauperyzacji urzędowych lekarzy weterynarii
poprzez próby płacowego promowania pracowników pomocniczych, którzy będąc
oglądaczami nie ponoszą porównywalnej z lekarzami odpowiedzialności.
Mając powyższe na uwadze resort musi się liczyć z tym że urzędowi lekarze, którzy
dotychczas pracowali za minimalne lub nieopłacalne stawki nie zechcą podpisywać aneksów
do umów z obecnie proponowanym cennikiem.
Naszym zdaniem, obecna sytuacja wymaga osobistej interwencji Pan Wicepremiera
Henryka Kowalczyka – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w negocjacjach dotyczących
ww. rozporządzenia o wynagrodzeniach, ponieważ mimo wielomiesięcznych rozmów,
biorący w rozmowach urzędnicy ministerstwa pomijają dotychczasowe uzgodnienia, tym
samym pogarszając sytuację kadrową wynikającą z odchodzenia wyspecjalizowanej kadry do
pracy w innych sektorach oferujących wiele korzystniejsze warunki zatrudnienia.

UWAGI do projektu rozporządzenia w sprawie opłat za badania laboratoryjne:
I.
W dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane
przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu
przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2013 r.poz. 388) w
§ 9.2. Za badania laboratoryjne:
1) próbek pobranych podczas postępowania związanego z wykryciem substancji
niedozwolonych lub przekroczeniem dopuszczalnego poziomu pozostałości chemicznych,
biologicznych, produktów leczniczych wymieniono także „i skażeń promieniotwórczych” co
znalazło odbicie w załączniku 2 w poz. 14 - Badania radiologiczne:
1) oznaczenie całkowitej aktywności β - 30,00;
2) oznaczenie poziomu izotopów cezu - 70,00
W projekcie tej pozycji zabrakło. Wg wyceny ZHW powinno wynosić - 150,00
II.
Za badanie techniką PCR było 110,00 zł, a w nowelizacji w zał. 2 poz. 3. pkt 12
zredukowano do kwoty: „obecność DNA modyfikacji genetycznych - 60,63”
Wg naszej opinii pkt 12 powinien być opisany i wyceniony następująco:
- Oznaczenie jakościowe DNA- sekwencji screeningowych z zastosowaniem techniki
PCR/PCR real-time. Wykrywanie siedmiu elementów regulatorowych takich jak: P35S; Tnos; pat; bar; nptII; promotor FMV; ctp2-CP4-epsps. - 1254,00
a pkt 13: ekstrakcja DNA roślinnego; - 305,37 - powinien być usunięty.

III .
W projekcie nowego rozporządzenia w zał. 1 poz.: 6 oględziny tusz zwierząt
łownych, o których mowa w ust.1.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.
Urz.UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, wraz z ewentualnym
badaniem narządów wewnętrznych i badaniem na obecność włośni, brakuje kwoty za samo
badanie na włośnie w przypadku, gdy musi być ono wykonane w wyznaczonej pracowni
metodą wytrawiania.
Ponadto naszym zdaniem badanie sekcyjne wyceniono zbyt nisko i nie obejmuje utylizacji
zwłok jeśli ta utylizacja byłaby po stronie IW. Wydaje się zasadne dodanie pozycji dotyczącej
kosztu utylizacji za kg, opierając się na rzeczywistych danych.
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