
plrylĄJo\Ąv lNsPĘrrOl?AT WFIElilNARll
97 -3oo PloTRKoW TRYBUNA§Ki(l) ul, kemieślniczo 2ótę!t6Ą6 4404, tąx&ł6 5177
NlP 771_23-0ó{35, REG, 590ó533ó3

Piotrków Trybunalski, 24 listopada2020 r.

OGŁOSZENIE

WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKCJI
\ilETERYNARYJNEJ NA TERENIE POWIATU MIASTA PIOTRKOWA

TRYBUNALSKIEGO
I POWIATU POTRKOWSIEGO

Na rok 2021

W związku zkonięcznością wykonania zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu
miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego w roku 2021 oraz brakiem
możliwości lch zrealizowania ptzezlekaruy weterynarii będących pracownikami tutejszego
Inspektoratu, Powiatowy Lekaru Weterynarii w Piotrkowię Trybunalskim informuje
o mozliwości składania wniosków o wykonywanie prac w drodze .vq ,znaczęniaprzez PLW.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznla 2004 r, o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz, U.
z2018 r,, poz. 1557), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim poszukuje
35Iekarzy weterynarii między innymi do:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawcąvch,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwterząt,
targowiskami oruz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania
świadectw zdrowia,

d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeżnych, w tym badania przedubojowęgo
i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,
f) sprawowanla nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa

i wystawiania wymaganych świadectw zdrorł,ia,
g) sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz

przechowyłvaniem produktów mleczarskich,
j) pobierania probek do badań,

1) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakażnych zwierząt.

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia22 kwietnia ż004 r.
w sprawie zakresu czynności wykonywanychprzezosoby niebędące pracownikami Inspekcji
Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osob (Dz,U. z2004 r. nr 89 poz, 860), Powiatowy



Lękarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim poszukuje 9 osób do wykonywania
czynności pomocniczych, między innymi do:

a) czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń wykonywane
w ramach programu zwa\czania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na

podstawie art. 57 ustawy z dnla 1l marca 2004 r. o ochronie zwterząt oruz zwalrczanrLl

chorób zakażny ch zwtetząt.

Powiatowy Lękarz Weterynarii może wznaczyclekaruy weterynarii naczas określony tj, od

1 stycznia 20żI r, do 30 częrw;aZ)2l r, oraz od 1 stycznia ż02I r. do 31 grudnia 2021 r.,

natomiast osoby do wykonywania czynności pomocniczych na czas określony tj. od
1 stycznia 20ż1 r, do 31 grudntaż02l r. na terenie powiatu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
i powiatu piotrkowskiego

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTOW

Wymagane dokumenty na|eży złożyc w formie papierowej rł,zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,,WYZNACZENIE DO WYKONYWANIA ZADAN NSPEKCJI WETER\.NARYJNEJ NA
TERENIE POWIATU MIASTA PIOTRKOWA TRYBLINALSKIEGO I POWIATU
PIOTRKOWSIEGO NA ROK 20ż7" do dnia 9 grudnia 2020 r.
Decyduje data wpływu oferl,v do urzędu.

Wnioski niekompletne i doręczone po terminie 9 grudnia 2020 r. pozostaną bezrozpatrzęnia.

Miej sce składania dokumentórł,:

Powiatowy Inspektorat Weterl,narii
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. RzemieśIniczaZl
97 -3 00 Piotrków Trvbunalski

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii rv Piotrkorł,ie Trybunalskim informuje, iż
Wznaczenie następuj e z urzędll na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu
pTzęz PLW postępowania.

hn,-(/ L/Zńączniki:

1. Wniosek - zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności zwyznaczenia.
ż. Oświadczenie zleceniobiorcy.
3. Oświadczenie prowadzącychprywatną praktykę.
4. Oświadczenie nieprowadzącychprywatnej praktyki,
5. Oświadczenie w zakresie Wznaczęnia na terenie innych powiatów.
6. Oświadczenie o poufności danych.


