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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Warszawie
Izabela Śmiechowicz-Molęcka

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie w oparciuoart. 16 ustawyz dnia 19 stycznia 2004 r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2021r. poz. 306) informuje że, z przyczyn finansowych i

organizacyjnych w 2022 roku nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji. W związku
z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie zwraca się z prośbą o zgłaszanie
gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii do wykonywania czynności w ramach
nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz $ 2

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz
kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 Nr 89 poz. 860 z późn.zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii
może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji
między innymi do:
- szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;

- sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaż zwierząt, targowiskami
oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;

- badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania
świadectw zdrowia;

- pobierania próbek do badań;

- prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

- sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego, oceny
mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w zakresie

uboju gospodarczego;
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- badania zwierząt łownych w zakresie badania w kierunku włośnicy metodą kompresorową;

- sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i

wystawianie wymaganych świadectw zdrowia oraz pobieraniem próbek w zakładach

Do wykonywania powyższych czynności będzie potrzebnych:
- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe,
ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju
w zakresie uboju gospodarczego — 3 lekarzy weterynarii;
- badanie zwierząt łownych w zakresie badania w kierunku włośnicy metodą
kompresorowąi wytrawiania — 2 lekarzy weterynarii;
- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsai
wystawianie wymaganych świadectw zdrowia oraz pobieranie próbek w zakładach - 9
lekarzy weterynarii
- w zakresie szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych - 30 lekarzy weterynarii;
- w zakresie sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży
zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt - 15 lekarzy
weterynarii;
- w zakresie badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania świadectw zdrowia - 30 lekarzy weterynarii;
- w zakresie pobierania próbek do badań 6 lekarzy weterynarii;
- w zakresie prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt - 5 lekarzy weterynarii.

1. obszar wykonywania działalności: m.st. Warszawa, powiat Wołomin
termin — rok 2022

3. składanie zgłoszeń do 14 grudnia 2021r. osobiście w sekretariacie Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Warszawie lub poprzez platformę ePUAP.

4. Termin zapoznania się Powiatowego Lekarza Weterynarii ze zgłoszeniami — 17 grudnia
2021r.

5. Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po
przeprowadzeniu przez PLW postępowania.

6. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem
postępowania administracyjnego, które to postępowania będzie toczyłosię z urzędu tylkoiwyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane izakwalifikowane do wyznaczenia.
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