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 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób 

posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji 

Weterynaryjnej do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o 

Inspekcji Weterynaryjnej (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 poz. 306 z późn. zm.) na terenie powiatu 

żuromińskiego w 2023 roku. 

 W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie zamierza wyznaczyć na czas określony: 

1. Lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii 

świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt lub lekarzy 

weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Żurominie do: 

• szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – (minimum 7 osób), 

• sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami 

oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – (minimum 3 osób), 

• badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania 

świadectw zdrowia – (minimum 15  osób), 

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

zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 

załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do 

żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.( 56 ) - 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem 
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nr 853/2004", 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,– (minimum 2 osoby), 

• sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa 

 i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – (minimum 2 osoby), 

• sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz 

przechowywaniem produktów mleczarskich i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, – 

(minimum 1 osoba), 

• pobierania próbek do badań w zakresie: 

– bezpieczeństwa żywności, 

– innym niż określony w tiret pierwszym, 

                (minimum  osób), 

• badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – (minimum 1 osoba), 

• prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt –  

     (minimum 29 osób ), 

2) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, spełniające wymagania w zakresie kwalifikacji, 

do wykonywania: 

a) czynności określonych w art. 18 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2017/625 jako urzędowi pracownicy 

pomocniczy w rozumieniu art. 3 pkt 49 rozporządzenia 2017/625, 

b) kontroli urzędowych, o których mowa w art. 18 ust. 7 lit. i rozporządzenia 2017/625, jako 

pracownicy wyznaczeni przez właściwe organy w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2019/624, 

c) czynności o charakterze pomocniczym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 

6 pkt 1.  

Wyznaczenia obejmują okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

Osoby starające się o wyznaczenie, zgłaszają pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w 

Żurominie gotowość do wykonywania określonych czynności, w terminie do dnia 10 grudnia 2022 r., 

na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zgłoszenia. Druki zgłoszeń osoba zainteresowana 

wyznaczeniem pobiera w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żurominie lub jako wydruk ze 

strony internetowej urzędu. 

Osoby starające się o wyznaczenie przedstawiają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żurominie 

przesyłając na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie ul. Olszewska 7, 09-300 Żuromin 

https://sip.lex.pl/#/document/68918971?unitId=art(18)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68918971?unitId=art(18)ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68918971?unitId=art(3)pkt(49)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68918971?unitId=art(18)ust(7)lit(i)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/69185350?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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lub osobiście w sekretariacie urzędu następujące dokumenty, stanowiące załączniki do zgłoszenia 

gotowości: 

a) dyplom lekarza weterynarii; 

b) prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (aktualne zaświadczenie z Izby Lekarsko – 

Weterynaryjnej nt. prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii); 

c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje określone w przepisach UE oraz prawie krajowym 

(wymagane staże, zaświadczenie o ukończonym kursie badania mięsa na obecność włośni 

metodą wytrawiania – jeśli dotyczy); 

d) dokument zawierający zgodę właściwej osoby na wyznaczenie – jeśli dotyczy; 

e) dyplom specjalisty z danej dziedziny; 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku urzędowego lekarza weterynarii, oraz do celów sanitarno – epidemiologicznych w 

przypadku wyznaczeń związanych z kontaktem z żywnością; 

g) potwierdzenie  odbytego szkolenia BHP; 

h) oświadczenie zleceniobiorcy; 

i) inne, np. zaświadczenia o odbytych w ostatnich latach szkoleniach, nabytych uprawnień itp. ( 

jeśli jest związane z przedmiotem wyznaczenia). 

Uwaga osoby, które posiadają obecnie wyznaczenia na terenie powiatu żuromińskiego i składali już 

dokumenty potwierdzające kwalifikacje, po upewnieniu się, że są one w posiadaniu PIW, nie muszą ich 

składać ponownie. Składanie pozostałych niezbędnych dokumentów jest obowiązkowe dla wszystkich. 

 

Zgłoszenia będą poddawane ocenie według kryteriów określonych w Instrukcji Głównego Lekarza 

Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy 

weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych 

oraz sposobu prowadzenia listy takich osób. 

Zgłoszenia lekarzy weterynarii, ubiegających się o wyznaczenie rozpatruje komisja powołana przez 

PLW w Żurominie. Względem wybranych osób Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie wszczyna 

z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie i wyznacza je w drodze decyzji 

administracyjnej. Zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych nie jest 

równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie zawrze z 

osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Umowy 

wyznaczenia będą podpisywane z osobami, które posiadają odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego i 
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nie wnoszą o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z niniejszej umowy. 

Preferowaną formą zawarcia umowy wyznaczenia będą te zawierane z osobami, w ramach prowadzonej 

przez te osoby pozarolniczej działalności gospodarczej lub w ramach zakładu leczniczego, w którym są 

zatrudnione. Umowy będą zawierane jedynie z osobami, które złożą oświadczenia o których mowa w 

art. 16 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 306 z późn. zm). 

Wykonywanie czynności określonych w umowach, nie stanowi zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy. 

 Po podpisaniu umowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie wystawi osobie wyznaczonej 

upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wyda odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć 

„Urzędowego Lekarza Weterynarii”. Nie podpisanie umowy  w określonym terminie, będzie 

równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie. W uzasadnionych przypadkach, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie może również w każdym innym czasie wyznaczyć osoby 

niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, a posiadające tytuł lekarza weterynarii lub 

posiadające kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, ubiegające się o 

wykonywanie zadań, pod warunkiem złożenia  zgłoszenia gotowości do wyznaczenia. 

Dodatkowo lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do: sprawowania nadzoru nad ubojem 

zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach 

fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy 

dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 

30.04.2004, str. 55, z późn. zm.( 56 ) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 853/2004", 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, którzy do tej pory nie wykonywali czynności z wyznaczenia na 

terenie powiatu żuromińskiego, muszą z wynikiem pozytywnym zdać test, o którym mowa w rozdziale I 

zał. II do rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącego 

szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji 

mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625. 

 Termin i czas planowanego testu będą podane w oddzielnym ogłoszeniu, a osoby podlegające 

testowi zostaną o nim poinformowane telefonicznie. Nieobecność bądź negatywny wynik testu będą 

https://sip.lex.pl/#/document/67556966?unitId=zal(I)&cm=DOCUMENT
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równoznaczne z wykreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o wyznaczenie do czynności 

urzędowych.  

Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie do  

dnia 15 grudnia 2022 r.  

Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela główny księgowy Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Żurominie. 

Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Żurominie oraz stronie internetowej urzędu. 

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Żurominie lub pod numerem telefonu 23 657-39-47.  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których 

mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

 

 

 

 

        


