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Ogłoszenie 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 19 stycznia 

2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2021r. poz. 306 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1570) 

informuje że, z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2023 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. 

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

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zakresu 

czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami 

Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2022 poz. 1662)  Powiatowy Lekarz 

Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii oraz osoby niebędące 

pracownikami Inspekcji między innymi do: 

 

- szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych; 

- czynności pomocniczych przy badaniach klinicznych zwierząt, szczepieniach ochronnych i 

badaniach rozpoznawczych, pobieraniu próbek do badań, sekcji zwłok zwierzęcych; 

- 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 w zakresie bezpieczeństwa żywności i innych; 

- prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 

- sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i 

zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w tym badania dobrostanu zwierząt po 

            Warszawa, dnia 23 listopada 2022 r. 
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ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad 

przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt; 

- sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania 

wymaganych świadectw zdrowia; 

- sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz 

przechowywaniem produktów mleczarskich i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia.   

Do wykonywania powyższych czynności będzie potrzebnych:   

 

- szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze – 30 lekarzy weterynarii; 

- czynności pomocnicze przy badaniach klinicznych zwierząt, szczepieniach ochronnych i 

badaniach rozpoznawczych, pobieraniu próbek do badań, sekcji zwłok zwierzęcych – 3 osoby; 

- sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaż zwierząt, targowiskami 

oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 10 lekarzy weterynarii; 

- badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania 

świadectw zdrowia – 30 lekarzy weterynarii;  

- pobieranie próbek do badań w zakresie bezpieczeństwa żywności – 1 lekarz weterynarii; 

- pobieranie próbek do badań w zakresie zdrowia zwierząt 3 lekarzy weterynarii;   

- prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 5 lekarzy 

weterynarii; 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i 

zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w tym badania dobrostanu zwierząt po 

ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad 

przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt (w zakresie uboju gospodarczego) – 

2 lekarzy weterynarii; 

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania 

wymaganych świadectw zdrowia – 2 lekarzy weterynarii; 

- sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz 

przechowywaniem produktów mleczarskich i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 1 

lekarz weterynarii.   

 

Obszar wykonywania działalności: m.st. Warszawa, powiat Wołomin w terminie:  I kwartał 

2023 roku. 

 

Składanie zgłoszeń do 7 grudnia 2022r. osobiście w sekretariacie Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Warszawie lub poprzez platformę ePUAP.  
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Termin zapoznania się Powiatowego Lekarza Weterynarii ze zgłoszeniami – 16 grudnia 2022 r. 

 

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez 

PLW postępowania. 

 

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem 

postępowania administracyjnego, które to postępowania będzie toczyło się z urzędu tylko i 

wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i 

zakwalifikowane do wyznaczenia.   


		2022-11-23T15:09:38+0100




