Ostrołęka, dnia 10 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie
o naborze lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności
pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2016.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce zawiadamia, że w czerwcu 2016 r.
zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie wyznaczenia osób do
wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1482 z późn. zm.). W związku z powyższym zwracam
się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez osoby zainteresowane.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce może wyznaczyć na czas określony:
lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji i lekarzy weterynarii
niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach
zakładu leczniczego dla zwierząt, do:
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;
oraz
2) wyznaczać osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie
kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych.
W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi
weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie lekarza weterynarii
następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach
którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.
Lekarze Weterynarii wyznaczeni do wykonywania czynności zleconych przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii muszą posiadać:
a) prawo wykonywania zawodu
b) 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;
c) miesięczną praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez
wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku pobierania próbek do badań.

Osoby zainteresowane powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2016 r.
dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce, ul. Składowa 8a, 07-410
Ostrołęka, druk „ Oświadczenie o gotowości podjęcia czynności o których mowa w art. 16
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej” wraz z pozostałymi
dokumentami określonymi w załączniku nr 1.
Informuję jednocześnie, iż zgłoszenie przez Państwa gotowości do wykonywania czynności
zleconych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Ostrołęce.
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