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W nawiązaniu do pisma z dnia 15 listopada 2021 r. uprzejmie informuję, iż w związku z trudną
sytuacją epizootyczną w bieżącym roku Główny Lekarz Weterynarii wystąpił do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z wnioskiem o sfinansowanie nowych etatów w Inspekcji Weterynaryjnej. W wyniku
powyższego, w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zostały uwzględnione środki finansowe na
dodatkowe etaty w Inspekcji Weterynaryjnej (tab. 1) z przeznaczeniem na utworzenie nowych stanowisk
pracy zgodnie z poniższymi zasadami.
W powiatowych inspektoratach weterynarii zwiększenie zatrudnienia pozwoli na utworzenie i
funkcjonowanie 537 nowych stanowisk pracy. Kluczowe przeznaczenie tych etatów to zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt, z uwzględnieniem liczby komercyjnych ferm drobiu dla powiatów, które nadzorują od
25 do 100 ferm po 1 etacie, a dla powiatów powyżej 100 ferm na terenie swojej właściwości po 2 etaty.
Ponadto ze względu na liczbę gospodarstw utrzymujących świnie, dla powiatów, które nadzorują od 100-250
stad po 1 etacie, od 251 do 500 po 2 etaty, od 501-750 po 3 etaty, od 751-1000 gospodarstw po 4 etaty,
a w przypadku gospodarstw nadzorujących ponad 1000 gospodarstw po 5 etatów. Planowane zwiększenie
zatrudnienia obejmie łącznie 213 powiatowych inspektoratów weterynarii z 305 funkcjonujących w kraju.
Selekcja i wybór powiatów uwzględniał wyłącznie koncentrację i skalę produkcji zwierzęcej,
w szczególności ferm drobiu i świń. Wyżej wymienione nowe etaty są potrzebne dla zachowania ciągłości
działań realizowanych przez struktury powiatowe Inspekcji Weterynaryjnej oraz możliwości zapewnienia
realnego i bieżącego nadzoru nad gospodarstwami hodującymi zwierzęta. Nowe stanowiska mają zapewnić
prowadzenie bieżących, szybkich działań w ogniskach choroby, wraz ze sporządzaniem wymaganej
dokumentacji

weterynaryjnej,

w

tym

dochodzeń

epizootycznych,

prowadzeniem

postępowań

administracyjnych, wraz z wydawaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, oraz realizację i nadzór nad
działaniami związanymi ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Dodatkowo, w związku z Brexitem
konieczne będzie wystawianie świadectw zdrowia dla żywności pochodzenia zwierzęcego, żywności
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złożonej, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz wysyłanych na wskazany rynek.
Dotyczy to obowiązku certyfikacji przez urzędowych lekarzy weterynarii przesyłek produktów zarówno
z podmiotów

nadzorowanych,

jak

i

podmiotów

detalicznych

(sklepy,

centra

dystrybucyjne

w supermarketach, hurtownie spożywcze itp.) nadzorowanych zgodnie z przepisami krajowymi przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ponadto w 16 Wojewódzkich Inspektoratach Weterynarii zwiększenie zatrudnienia, umożliwi
utworzenie 2 nowych stanowisk pracy w każdej z ww. jednostek, w celu wzmożenia nadzoru nad
powiatowymi inspektoratami weterynarii w obszarze zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz nadzorem
nad zapewnieniem dobrostanu zwierząt, także w rzeźniach co stanowi rekomendację KE z misji DG SANTE
nr 2019-6843 oraz nr 2019-6607. Osoby te będą dodatkowo odpowiedzialne za szybkie i skuteczne
przeprowadzenie dochodzenia epizootycznego w ognisku choroby oraz nadzór nad prowadzonym
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt przez podległych powiatowych lekarzy weterynarii, w ramach
utworzonych przez wojewódzkich lekarzy weterynarii zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych.
Jednocześnie w 6 Zakładach Higieny Weterynaryjnej przewidziane zostało w ramach wspomnianego
wyżej planu wzrostu zatrudnienia 20 nowych stanowisk pracy. Zwiększenie zatrudnienia w laboratoriach
urzędowych pozwoli na uruchomienie diagnostyki badań laboratoryjnych w kierunku wysoce zjadliwej
grypy ptaków w 3 laboratoriach (Siedlcach, Poznaniu i Krośnie) oraz 3 pracowni do diagnostyki
laboratoryjnej w kierunku afrykańskiego pomoru świń (Katowicach, Włocławku oraz Piotrkowie
Trybunalskim). Powyższe zwiększenie dotyczy nowopowstałych pracowni, co przyczyni się do zapewnienia
ciągłości w wykonywaniu badań laboratoryjnych, a jednocześnie wesprze Krajowe Laboratorium
Referencyjne w tym zakresie oraz pozwoli na bezproblemowy obrót zwierzętami w obszarach objętych
ograniczeniami.
Krzysztof Jażdżewski
/podpisano elektronicznie/

Tabela 1. Wykaz nowych etatów w podziale na poszczególne województwa

Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie

PIW-y
liczba
nowych
etatów
9
50
38
10
56
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WIW-y
liczba
nowych
etatów
2
2
2
2
2

ZHW
liczba
nowych
etatów
3

4
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małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
RAZEM

32
57
20
23
22
29
22
17
22
111
19
537
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3
3

3

4
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