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pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przesłali do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów list 

otwarty, w którym alarmują na temat dramatycznej sytuacji płacowej oraz niedoborów 

kadrowych w Inspekcji. Pod listem podpisało się ponad 1 000 osób, co stanowi ok. 1/5 tej 

inspekcji. Urzędnicy zapowiadają jednocześnie akcję protestacyjną w najbliższy 

poniedziałek (26 marca br.), która będzie polegać na masowym korzystaniu z urlopów tego 

dnia i realizacji jedynie najpilniejszych zadań. 

Gromadzone przeze mnie dane potwierdzają trudną sytuację członków korpusu służby 

cywilnej w inspektoratach weterynarii szczebla powiatowego i wojewódzkiego: 

 wynagrodzenie zasadnicze 98% pracowników nie przekracza kwoty 2800 zł netto, 

 mediana wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku inspektora weterynaryjnego 

(najczęstsze stanowisko w tej inspekcji) wynosi 2 100 zł netto. 

Warto podkreślić, że od osób pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej wymagane są 

wysokie kwalifikacje i stałe podnoszenie kompetencji. To między innym ci urzędnicy 

odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, w tym życie i zdrowie. 

Pierwszym działaniem, które pomoże rozwiązać ten problem powinno być przyznanie 

od 1 lipca br. środków na podniesienie wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej w kwocie 

32,3 mln zł. Ta kwota umożliwia przyznanie podwyżek średnio o 1000 zł na etat. Źródłem 
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finansowania tego rozwiązania może być rezerwa celowa poz. 121 - po ewentualnej zmianie 

części jej przeznaczenia - w której zaplanowano łącznie ponad 292 mln zł, m.in. na 

realizację zadań Inspekcji Weterynaryjnej. 

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że w ostatnim okresie nasiliły się sygnały o trudnej 

sytuacji kadrowo-płacowej również z innych obszarów administracji niezespolonej 

i zespolonej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, m.in. inspekcji jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych, czy inspekcji ochrony środowiska. Organizacje związkowe 

z 30 urzędów województwa kujawsko-pomorskiego (w tym instytucji rządowych 

oraz samorządowych, m.in. pracowników oświaty, służby zdrowia, administracji skarbowej, 

pomocy społecznej, kultury i pracowników cywilnych policji) zawiązały komitet 

protestacyjny i apelują do Prezesa Rady Ministrów o wzrost wynagrodzeń.  

Ponadto, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej apelują o wsparcie etatowe i sygnalizują 

trudną sytuację kadrową – wynikającą z licznych odejść z pracy i problemów z naborami – 

w obliczu zwiększenia liczby realizowanych zadań (m.in. w związku ze zwalczaniem ASF 

w Polsce). 

Niekorzystna sytuacja płacowa w administracji publicznej nasila się. Poziomy wynagrodzeń 

w większości urzędów należących do administracji terenowej są coraz mniej konkurencyjne 

w stosunku do rynku pracy. Do grupy najmniej zarabiających w całym korpusie służby 

cywilnej należą pracownicy komend, inspektoratów i innych terenowych jednostek 

administracji rządowej. Pracownicy tych instytucji najczęściej pełnią swoją służbę 

w terenie, przeprowadzając codziennie szczegółowe kontrole i czynności nadzorcze, które 

dotyczą wszystkich aspektów naszego codziennego życia. Niestety często dobrze 

wykształceni oraz doświadczeni urzędnicy są wynagradzani na poziomie 

niewykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz pracowników pomocniczych 

w podmiotach przez nich kontrolowanych. W załączeniu przekazuję zestawienie 

wynagrodzeń zasadniczych przykładowych stanowisk inspekcyjnych w służbie cywilnej. 

Jestem przekonany, że sytuacja ta wymaga podjęcia systemowych rozwiązań. Jednym z nich 

mogłoby być znaczące podniesienie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej 

w szczególności w administracji rządowej w terenie (w ramach prac nad projektem ustawy 

                                                 
1 pn.  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. 



 

3 

 

budżetowej na 2019 r., przy współpracy z ministrami nadzorującymi merytorycznie 

poszczególne obszary).  

Zwracam się do Pana Premiera, jako konstytucyjnego zwierzchnika korpusu służby 

cywilnej, o akceptację przedstawionych rozwiązań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 1 szt. 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pani dr hab. Teresa Czerwińska, Minister Finansów 

2. Pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

3. Pan Tadeusz Woźniak, Przewodniczący Rady Służby Publicznej 
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 Załącznik 1 

 

Tabela 1. Mediana wynagrodzenia zasadniczego netto* członków korpusu służby cywilnej 

zatrudnionych na wybranych stanowiskach inspekcyjnych wg stanu na 30 czerwca 2017 r. 

 

Stanowisko w służbie cywilnej 

mediana 
wynagrodzenia 
zasadniczego 
(w zł, netto) 

Liczba osób 
wg stanu na 
30.06.2017 r. 

inspektor ochrony środowiska 1 588     121 

kontroler weterynaryjny      1 680     111 

starszy kontroler weterynaryjny  1 771     66 

inspektor ochrony zabytków 1 808     99 

inspektor nadzoru nad żeglugą 1 856     12 

starszy inspektor ochrony zabytków 1 924     120 

starszy inspektor ochrony środowiska 1 932     132 

kontroler transportu drogowego 1 990     58 

inspektor rybołówstwa morskiego 2 010     14 

starszy inspektor nadzoru nad żeglugą 2 059     9 

inspektor weterynaryjny 2 100     1 014 

starszy kontroler transportu drogowego   2 111     70 

inspektor nadzoru budowlanego     2 170     461 

inspektor transportu drogowego   2 177     69 

starszy konserwator archiwalny   2 192     8 

starszy inspektor rybołówstwa morskiego 2 294     27 

starszy inspektor transportu drogowego 2 320     55 

starszy inspektor nadzoru budowlanego 2 337     316 

ekspert nadzoru budowlanego 2 377     121 

główny specjalista transportu drogowego  2 407     6 

inspektor farmaceutyczny 2 478     57 

starszy inspektor weterynaryjny 2 526     717 

inspektor zakładów górniczych 2 657     17 

starszy inspektor farmaceutyczny 2 818     34 

starszy inspektor zakładów górniczych 2 831     45 

kierownik oddziału terenowego zakładu higieny weterynaryjnej 2 912     7 

nadinspektor zakładów górniczych 3 001     159 

wojewódzki inspektor weterynaryjny (kierownik urzędu)           3 542     89 

powiatowy lekarz weterynarii (kierownik urzędu)    3 935     300 

graniczny lekarz weterynarii (kierownik urzędu) 4 440     8 

* przybliżona wartość 


