Białobrzegi, dnia 27 listopada 2018 r.
Wyznaczenia na rok 2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuje o możliwości uzyskania wyznaczeń
do czynności urzędowych na rok 2019 zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2018.1557 tj. z dn. 2018.08.13) przez:
1. lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji;
2. lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi
weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt;
3. osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
do wykonywania niektórych czynności pomocniczych.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach może wyznaczyć na czas określony:
1. lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do:
✓ szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
✓ sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt,
targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
✓ badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania świadectw zdrowia,
✓ sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania
przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
✓ badania mięsa zwierząt łownych,
✓ sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa
i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
✓ pobierania próbek do badań,
✓ badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;
2. lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi
weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, między innymi do:
✓ szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
✓ sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt,
targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
✓ badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania świadectw zdrowia,
✓ pobierania próbek do badań,
3. osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do
wykonywania niektórych czynności pomocniczych.
✓ czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:
a) badań klinicznych zwierząt,
b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
c) pobierania próbek do badań,
d) sekcji zwłok zwierzęcych;
✓ czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:
a) sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone
lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby,
b) pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt,

c) rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa,
d) znakowanie mięsa.
✓ czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach
programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie
art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2018.1967 tj. z dn. 2018.10.15).
Lekarze Weterynarii wyznaczani do wykonywania czynności zleconych przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii muszą posiadać:
a) prawo wykonywania zawodu
b) roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt – w przypadku ochronnych
szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu
lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami
zwierząt, badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania świadectw zdrowia;
c) trzymiesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju
zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii –
w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego
i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem,
przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw
zdrowia;
d) miesięczną praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez
wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku pobierania próbek do badań.
Wyznaczenie do wykonania czynności, o którym mowa powyżej następuje w drodze decyzji
administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności
przekazanych do wykonania.
Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Białobrzegach lub pod numerem telefonu +48486134778.
Wyznaczenia obejmują okres od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuje, że umowy wyznaczenia będą
podpisywane z osobami, które posiadają odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego i nie wnoszą
o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z niniejszej umowy.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje
o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi
wymagane kwalifikacje do dnia 5 grudnia 2018 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Białobrzegach (wzory dokumentów w załączeniu do ogłoszenia).
Jednocześnie informuję, że zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych
nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.

