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Załącznik do uchwały KRLW 

Nr 90/2016/VI z dnia 28 września 2016 r. 

 

Projekt 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. 2013 r. poz. 424 t.j.) 

 

W przedmiotowym rozporządzeniu proponuje się dokonać następujących zmian:  

1. W § 2a kwotę wynagrodzenia „30 zł” proponuje się zmienić na kwotę „62,97 zł”  

W załączniku „Wysokość stawek części podstawowej wynagrodzenia za czynności 

wykonywane przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza 

weterynarii” do przedmiotowego rozporządzenia proponuje się dokonać następujących zmian:  

1. W poz. 3 stawkę za: 

Przeprowadzenie kontroli zwierząt w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku 

krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, o których mowa w 

przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: 

1) konia, bydła dorosłego: 

a) do 5 sztuk zwierząt z kwoty 15,81 zł zmienić na kwotę 63,24 zł 

b) powyżej 5 sztuk - za każde następne zwierzę z kwoty 2,79 zł zmienić na kwotę 

5,58 zł 

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia: 

a) do 10 sztuk zwierząt z kwoty 9,30 zł zmienić na kwotę 55,80 zł  

b) od 11 do 20 sztuk - za każde następne zwierzę z kwoty 0,93 zł zmienić na kwotę 

1,86 zł  

c) od 21 do 50 sztuk - za każde następne zwierzę z kwoty 0,70 zł zmienić na kwotę 

1,40 zł 

d) powyżej 50 sztuk - za każde następne zwierzę z kwoty 0,47 zł zmienić na kwotę 

0,94 zł 

3) jagnięcia, koźlęcia, prosięcia: 

a) do 5 sztuk zwierząt z kwoty 4,65 zmienić na kwotę 27,90 zł  

d) powyżej 100 sztuk - za każde następne zwierzę z kwoty 0,19 zł zmienić na kwotę 

0,95 zł  

4) królika, zająca, ptaka łownego 

a) do 200 sztuk zwierząt z kwoty 21,39 zł zmienić na kwotę 85,56 zł  

b) powyżej 200 sztuk - za każde następne zwierzę z kwoty 0,09 zł zmienić na kwotę 

0,90 zł 
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2. W poz. 4 stawkę za:  

Badanie alergiczne:  

1) ssaka (tuberkulinizacja, maleinizacja): 

a) za pierwszą sztukę w stadzie z kwoty 19,50 zł zmienić na kwotę 40,93 zł  

b) od 2 do 5 sztuk - za każde zwierzę z kwoty 9,75 zł zmienić na kwotę 20,47 zł  

c) powyżej 5 sztuk - za każde następne zwierzę z kwoty 7,80 zł zmienić na kwotę  

16,37 zł  

2) ptaka - od zwierzęcia - za każde następne zwierzę z kwoty 1,72 zł zmienić na kwotę 

3,61 zł  

3. W poz. 5 stawkę za:  

Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych od zwierzęcia - bez względu na liczbę 

kierunków badań, w jakich będą one przeprowadzone:  

1) ssaka:  

a) krwi lub mleka:  

- za pierwszą sztukę w stadzie z kwoty 19,50 zł zmienić na kwotę 40,93 zł  

- od 2 do 5 sztuk - za każde zwierzę z kwoty 5,85 zł zmienić na kwotę 12,28 zł  

- powyżej 5 sztuk - za każde następne zwierzę z kwoty 4,42 zł zmienić na kwotę 

9,28 zł  

b) wymazu z kwoty 1,76 zł zmienić na kwotę 3,69 zł  

c) wypłuczyn z worka napletkowego z kwoty 19,51 zł zmienić na kwotę 40,95 zł  

2) ptaka:  

a) krwi z kwoty 0,71 zł zmienić na kwotę 1,49 zł  

b) wymazu 0,84 zł zmienić na kwotę 1,76 zł  

4. W poz. 6 stawkę za:  

Pobranie krwi od ptaka wraz z badaniem metodą płytkową - od ptaka z kwoty 1,02 zł 

zmienić na kwotę 2,14 zł  

5. W poz. 10 stawkę za:  

Badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na 

terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek 

własny - od zwierzęcia:  

1) świni z kwoty 10,23 zł zmienić na kwotę 70,00 zł  

7) dzika z kwoty 18,60 zł zmienić na kwotę 120,00 zł  

6. W poz. 10 proponuje się dodać pozycję:  

11) badanie laboratoryjne mięsa dzika na obecność włośni 100,00 zł  
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7. W poz. 20 stawkę za:  

Podanie szczepionki w formie iniekcji - od zwierzęcia:  

1) bydła, konia z kwoty 1,86 zł zmienić na kwotę 3,90 zł  

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia z kwoty 1,21 zł zmienić na kwotę 2,54 zł  

3) zwierzęcia futerkowego z kwoty 1,21 zł zmienić na kwotę 2,54 zł  

4) ptaka, królika z kwoty 0,09 zł zmienić na kwotę 0,188 zł  

5) pisklęcia jednodniowego z kwoty 0,055 zł zmienić na kwotę 0,115 zł  

6) ryby z kwoty 0,027 zł zmienić na kwotę 0,056 zł  

8. W poz. 21 stawkę za:  

Podanie szczepionki, doustne albo w aerozolu, dla:  

1) ssaka - od 1 zwierzęcia z kwoty 0,58 zł zmienić na kwotę 1,22 zł  

2) ptaków i królików - za każde 50 sztuk z kwoty 0,12  zł zmienić na kwotę 0,25 zł  

9. W poz. 25 stawkę za:  

Przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z ewentualnym pobraniem prób do badań 

laboratoryjnych - od zwierzęcia:  

1) konia, bydła i innego dużego zwierzęcia (wolno żyjącego) z kwoty 74,40 zł zmienić 

na kwotę 156,17 zł  

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia, psa wielkości średniej i dużej, płodów tych 

zwierząt oraz strusia dorosłego z kwoty 37,20 zł zmienić na kwotę 78,08 zł  

3) prosięcia, jagnięcia, psa rasy małej, kota, mięsożernego zwierzęcia futerkowego, 

płodów tych zwierząt oraz strusia młodego z kwoty 18,60 zł zmienić na kwotę  

39,04 zł  

4) małego zwierzęcia futerkowego, zwierzęcia laboratoryjnego z kwoty 13,95 zł 

zmienić na kwotę 29,28 zł  

5) drobiu w wieku do dwóch tygodni życia z kwoty 1,86 zł zmienić na kwotę 3,90 zł  

6) drobiu w wieku powyżej dwóch tygodni życia z kwoty 4,65 zł zmienić na kwotę  

9,76 zł  

7) ryby:  

a) o wadze jednostkowej do 100 g z kwoty 1,40 zł zmienić na kwotę 2,94 zł  

b) o wadze jednostkowej od 100 g do 250 g z kwoty 1,86 zł zmienić na kwotę 3,90 zł  

c) o wadze jednostkowej od 250 g z kwoty 2,79 zł zmienić na kwotę 5,86 zł  

10. W poz. 26 stawkę za:  

Obserwację zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę - czterokrotne badanie wraz  

z wydaniem zaświadczeń - od zwierzęcia:  
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1) przebywającego w zakładzie leczniczym dla zwierząt - obejmująca pełne utrzymanie 

tego zwierzęcia z kwoty 250,00 zł zmienić na kwotę 565,00 zł  

2) doprowadzanego na badania do zakładu leczniczego dla zwierząt z kwoty 132,50 zł 

zmienić na kwotę 300,00 zł  

3) poza zakładem leczniczym dla zwierząt z kwoty 200,00 zł zmienić na kwotę  

452,00 zł  

11. W poz. 27 stawkę za:  

Uśmiercenie zwierzęcia:  

1) w przypadku ssaków - za zwierzę lub miot z kwoty 20,00 zł zmienić na kwotę  

41,98 zł  

2) w przypadku drobiu i innych zwierząt - za godzinę pracy z kwoty 41,00 zł zmienić na 

kwotę 150,90 zł  

12. W poz. 28 stawkę za:  

Pobranie próbek do badań kontrolnych (monitoringowych) na obecność substancji 

niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz 

skażeń promieniotwórczych, za jedną próbkę pobraną:  

1) w zakładzie produkcji z kwoty 3,00 zł zmienić na kwotę 6,30 zł  

2) w gospodarstwie z kwoty 7,00 zł zmienić na kwotę 14,69 zł  

13. W poz. 29 stawkę za:  

Przegląd stanu zdrowia zwierząt, nadzór epizootyczny w ognisku choroby lub inne 

czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, za godzinę pracy z kwoty 

41,00 zł zmienić na kwotę 150,90 zł  

14. W poz. 30 stawkę za:  

Przegląd rodzin pszczelich, za godzinę pracy z kwoty 41,00 zł zmienić na kwotę 150,90 zł  

15. W poz. 31 stawkę za:  

Przeprowadzenie na miejscu w siedzibie stada kontroli oznakowania i rejestracji bydła, 

owiec lub kóz oraz wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji tych zwierząt,  

a także zaopatrzenia bydła w paszporty:  

1) za pierwszą sztukę w stadzie z kwoty 40,00 zł zmienić na kwotę 83,96 zł  

2) od 2 do 5 sztuk - za każde zwierzę z kwoty 4,00 zł zmienić na kwotę 8,40 zł  

3) powyżej 5 sztuk - za każde zwierzę z kwoty 3,00 zł zmienić na kwotę 6,30 zł  
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a jeżeli w siedzibie stada, w którym jest przeprowadzana kontrola, nie ma bydła, owiec lub 

kóz, podlegających obowiązkowi oznakowania i rejestracji, stawkę za kontrolę zmienić  

z kwoty 30,00 zł na kwotę 62,97 zł. 

 

Uzasadnienie 

Proponowane zmiany wysokości wynagrodzenia wyznaczonych urzędowych lekarzy 

weterynarii zawarte w niniejszym projekcie 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 dotyczą tylko i wyłącznie wynagrodzeń za czynności 

zlecone, do wykonania których niezbędne jest działanie w ramach zakładu leczniczego dla 

zwierząt ze względu na konieczność przetrzymania zwierzęcia, przechowywania pobranych 

próbek, dezynfekcji sprzętu i odzieży, zgodnej z prawem utylizacji weterynaryjnych odpadów 

zakaźnych itp. Lekarze weterynarii wykonujący powyższe zlecenia, bez względu na formę 

umowy (umowa na czynności wykonywane osobiście lub umowa z zakładem leczniczym dla 

zwierząt) zawartej z nimi przez powiatowego lekarza weterynarii, wykonują je korzystając z 

niezbędnej do tego infrastruktury zakładu leczniczego dla zwierząt. Kalkulację wysokości 

proponowanych wynagrodzeń przeprowadzono na podstawie ekspertyzy „Wycena kosztu 

godziny pracy lekarza weterynarii w Polsce wykonującego czynności lekarsko-weterynaryjne 

w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt” wykonanej w Katedrze Rachunkowości 

Menedżerskiej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie, według której przedmiotowy koszt wynosi 150,90 zł.  

Przy kalkulacji wysokości proponowanych stawek w przedmiotowym rozporządzeniu 

za wzorcowe przyjęto czynności wykonywane przy monitoringu chorób bydła, a więc 

określone w § 2a oraz w pozycji 4 pkt 1 i pozycji 5 pkt 1a (badanie alergiczne ssaka oraz 

pobranie próbki krwi od ssaka) załącznika do rozporządzenia biorąc pod uwagę fakt, że są 

one najczęstszym przedmiotem zleceń. Przyjęto założenie, że w 8 godzin pracy lekarz 

weterynarii jest w stanie przeprowadzić badanie 6 gospodarstw liczących po 10 szt. bydła, 

następnie w 3 godziny dokonuje odczytu badania tbc oraz w 2 godziny sporządza pełną 

dokumentację wraz z wprowadzeniem jej do systemu informatycznego. Otrzymany w ten 

sposób czas pracy (13 godzin) przemnożono przez wysokość kosztów wynikającą  

z przytoczonej ekspertyzy i porównano procentowo z wysokością wynagrodzenia 

wynikającego z obecnie obowiązujących stawek uzyskując współczynnik 209,9% przez który 

przemnożono pozostałe stawki wynagrodzeń za czynności wykonywane w oparciu o zakład 

leczniczy dla zwierząt. 

Wyjątkami są wysokości wynagrodzeń za obserwację zwierzęcia podejrzanego  

o wściekliznę (poz. 26 pkt 2 załącznika), gdzie 2 godziny uznano za czas niezbędny do 

przeprowadzenia czterokrotnego badania i wystawienia zaświadczenia i w sposób 

analogiczny do opisanego powyżej przeliczono wysokość wynagrodzenia określonego w poz. 

26 pkt 1 i 3 załącznika oraz za przeprowadzenie kontroli zwierząt w miejscu ich pochodzenia, 
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umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia,  

o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt w przypadkach opisanych w poz. 3 pkt. 1a; 2a; 3a; 4a. Za realizację zadań 

opisanych w wymienionych powyższej punktach zaproponowano kwoty wynagrodzenia w 

wysokości uwzględniającej: 

1. czas realizacji zadania (czas dojazdu, zastosowania jednorazowych środków 

bioasekuracji osobistej, badania/oględzin zwierząt, kontroli dokumentacji  

w gospodarstwie, kontroli oznakowania zwierząt, wystawienia stosownego 

świadectwa) wynoszący minimum 1 godzinę pracy, czyli zgodnie z ekspertyzą 

należne wynagrodzenie powinno wynosić 150,90 zł; 

2. redukcję do 35-45% wysokości wynagrodzenia wynikającej z pkt 1 ze względu na 

aktualną sytuację epizootyczną kraju. 

W poz. 29 i 30 załącznika proponowana stawka w wysokości 150,90 wynika wprost z 

przytaczanej ekspertyzy, gdyż w pozycjach tych jednostką rozliczeniową jest godzina pracy 

lekarz weterynarii. 

Zaproponowano też zmianę wynagrodzenia w poz. 10 pkt. 1 i 7 załącznika (badanie 

mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub 

mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny - od 

zwierzęcia) proponując odpowiednio 70,00 zł za badanie świni oraz 120,00 zł za badanie 

dzika. Należy podkreślić, że dotychczasowa wysokość wynagrodzenia za te czynności (10,33 

zł oraz 18,60 zł) była nie do przyjęcia, gdyż samo badanie na obecność włośni będące 

składowa całej czynności trwa około 2,5 godziny. Mając jednak na względzie konieczność 

wykonywania powyższych badań ze względu na stan zdrowia społeczeństwa Krajowa Rada 

Lekarsko-Weterynaryjna proponuje w tych przypadkach przyjęcie stawek wynagrodzenia 

urzędowego lekarza weterynarii na poziomie zdecydowanie niższym niż wynikający  

z przytaczanej wcześniej ekspertyzy wykonanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Z powyższych powodów zaproponowano dodanie też poz. 10 pkt 11 załącznika (badanie 

laboratoryjne mięsa dzika na obecność włośni) w wysokości 100,00 zł. 


