
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

na 40. posiedzeniu Senatu
w dniu 23 wrzeœnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z uprzejmym zapytaniem dotycz¹cym projektów nastêpuj¹cych rozporz¹dzeñ:
— zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokoœci op³at za czynnoœci wyko-

nywane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, sposobu i miejsc pobierania tych op³at oraz sposobu przekazy-
wania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej;

— zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie warunków i wysokoœci wynagrodzenia za wykonywanie
czynnoœci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

W zwi¹zku z licznymi sygna³ami, jakie nap³ywaj¹ do mojego biura od izb lekarsko-weterynaryjnych,
zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o wyczerpuj¹c¹ informacjê dotycz¹c¹ szczególnie wskazywa-
nych przez te izby, nastêpuj¹cych problemów:

– niezgodnoœæ z za³¹cznikiem VI rozporz¹dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu i Rady spowodowana
miêdzy innymi niezachowaniem kryteriów, które nale¿y uwzglêdniæ przy obliczaniu op³at, o których
mowa w pktach 1–3 za³¹cznika (nie uwzglêdniono miêdzy innymi kosztów pracy, które ponosz¹ lekarze
weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii);

— niezgodnoœæ z art. 27 ust. 3 i ust. 12 rozporz¹dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu i Rady spowo-
dowana miêdzy innymi niedotrzymaniem ostatecznego terminu wprowadzenia w ¿ycie op³at zgodnych
ze stawkami minimalnymi, który up³yn¹³ 1 stycznia 2008 r.;

— niewyodrêbnienie op³aty za badania œwiñ, dzików i innych zwierz¹t w kierunku w³oœnicy metod¹
wytrawiania przy u¿yciu mieszad³a magnetycznego jako badania laboratoryjnego w kontekœcie realiza-
cji art. 12 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia nr 882/2004 od dnia 1 stycznia 2010 r.;

— nieuwzglêdnienie kosztów podró¿y oraz zwi¹zanych z podró¿¹ wynikaj¹cych z za³¹cznika VI ust. 2;
— niepodanie w uzasadnieniu metod obliczania op³at oraz niezastosowanie rewaloryzacji op³at co

najmniej co dwa lata o wskaŸnik inflacji – art. 27 pkt 3 rozporz¹dzenia nr 882/2004.
Szanowny Panie Ministrze! W zwi¹zku z tym proszê uprzejmie o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi dostrzega powy¿sze problemy, a jeœli tak, to w jaki sposób ma zamiar je rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




