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Piotrkó§ Trybunalski. 18 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE nr 5

WYZNAcZENtA Do WYKo\YWANtA zADAŃ INsPEKcJt
WETERYNARYJNEJ NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA

TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
Lx rok2Oż2

Powialo\ry Lekarz \\'eteq,narii rv Piotrko\\ie Trybunalskim Zgodnie z art, 16 ust,l usta\\,1,

z dnia 29 st)cznia 200,ł r, o Inspekcji \Velerynaryjnc.j (Dz, U, z 2018 r,, poz, 1557),

poszukuje 35 1ekarzy *eterynarii do realizacji niżej rvl,mienionlch zadań:

a) szczepień ochronnl,ch lub badań rozpoznarlcrych.
b) sprarvorł,ania nadzolu nad miejscanri gromadzenia, skupu lub sprzedazy, zrłierzaf,

targorriskani oraz rrl,stawami. pokażami lub konkursami zrłicl,ząt.

c) badania Zwierząt unieszcza]l1,ch nl rl,Ńu. pżcznaczon},ch do lvyrvozu otaz

w) sla{iania Ś§iadecl\ł zdlo\\ ia.

d) spla\\,o\\ania nadzoru nad ubojem zrlierząl rzeźn,l,ch. \\,tym badania przędubojorlego

ipoubo.jorvego. ocelt}, lllięsa i nadzoru nad przesrzeganien,i przepisólr,o oclrronie

nvierząt w n,akcic uboju.

<1 l'ad"n ia m,<,r /\\i.,-/,Il'osn\\h.
1) sprarvorvania nadzoru nad rozbiorcm, prze trr órs trr,em 1ub przecholł) tt rulicnr llięs.l

i \\},sta§iania \Tm.rgan!'ch ś\\jadcct\! Zdro\Yia,

g) sprarł.owanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego plzetu'ólstwem olaz
przecho\ł},\,!,aniem produktólv mlecżarskich,

h) j) pobicrania próbek do badań,

i) badaitia ]abotatoryjnego nięsa na obecność §łoślli.
j) pro\adzelia kontroli urzędo§lch § rarnach Z\Ą,alcżania chorób Zakaźn) ch Z§,ieźąt.

Zgodnie z §2 Rozpouądzenia \Iinistla Rolnictwa i Roz\\oju \\isi Z dnia 22 krł,ietnia 200,ł r, rł,

spra\ric zakresu czyiności Blkon),\\,an,vch przez osob,l t,ticbędace pracorrnikami lnspckcii
Weterynar},jnei o1az kwalillkacji lt,ch osób (Dz.U. z 2004 r, nr 89 poz, 860). PowiatowJ, Lekarz
Weterynarii rv PioLrkowie rrybunalskim poszukuje 9 osób do lrlkonl,wanil cz,rulosci
pomocnic4,ch, tj, :

a) cz},nności ponocniczl,clr mając},ch na celu poskamianie ś\\iń wvkony\\,anc

w ranach programu zrvaLczarria chorob}' Aujeszklego u Ś\łiń. ustanoNionśsu nJ

poalsta\\,ie ań, 57 usta\T z dnia ]l marca 200.| r, o ochronię Zwierząt oraz z\\,alczaniu

chorób zakaźnl,ch zrlierząt,



Lokalizacja rvl,znacz.niai terell niasta Piottko\\ a 'frybunalskiego i porliatu piotrkorvskicgo

Tcrnin rcalizacji umo*T: czas okreś]onr,: od 1 stvcznia 20f2 roku do 30 czerrłca 2022 roku
olaz od 1 sl},cznia 2022 roku do _'] 1 grudnia 20]2 roku:

dla cz_vnności ponrocniczl,ch na czas okeślon),t], od 1 st),cznia 20]2 roku do ]1 grudnia 2022
roku,

Termin i micjrcc rkladania doLumentó§:

\V},nagane dokut,nent1, nalcĄ, zbĄ ć lv l'onnie papierorvej rv zamknietej kopcl,cie z dopiskiem:

, lf YZNACZEN]E DO LYYKaNlII/ANIA,Z ]D 1Y 1\:§Pa^C,r1 II ETERl}'.lHJ,YIJ NA T]:,]ł]:I'rE

IllAsTA P]OTRKOII,,l TRyB. ] PO||,LATU PIo1 RKolI:śKIEaa;() \,A ROK :022"
rv ternrinie do dnia 9 grudnia 2021 r.
\\, seklctariacie Po§iato\\.e8o Inspeklorallt \\ieter,r,narii r! Piotikolic 1'rl bunalskim

u]. Rzemieś]nicza 2ó, 97-300 Piotlkó\\ I'rl bunalski

Dect,duie data \rpł},\1l ot'erry do ulzędu.

\\ilioski njckolnplctne i doręczone po lerminie 9 gludnia 2021 r, pożoslana bez lozpatlzenia,

\\:1konl,rl irnie cz},l]iości, o których nlorra po\\1żcj. następujc po zarvarciu przcz Po\\iatowego
Iekarza \ł'eterynarii w Pioukowie Tr_vbunalskinl z os,.rbą rrlznaczoną stoso\Ąnci un]n\l
ZLeccnia, Podsta\\,ę rłvznaczenia strno\\i dec}Zja adrninistracyjna Porviatorrego Lekarza
\\ieteryoarij \\, Piotrko\\ie Trl,bunalskim okJeś]rjaca rodzaj. miqjsce i zakles czynności
pźekazan),cl,] do \\:a konani a,

Zgłoszenie osób ubiega,jaclch się o rrlznaczenie nie jes1 lóWnoznacżne żś \\ZgZęcieLn
postępolvania administac,\,jncgo. którę to postępo\\,a]ric bcdzic się toc4,1o z urzędu t1,1ko

i rr,łlącznie rr,zględem osób. kl(iłch zgłoszenie zostało pozy,tyrvnie zu.enllkorrane
i zaku,a]ifi korł,atle do §znaczcn]a,

Zastrzega się pla\\,o unierrażnienia naboru bez podania pż},cz},n,

Załącznlki:

1, \\łlios.k - 7głos7cnic wstę|ncj !oto\łości do podjęcia c4l1ności z ul,Zncczcl]i3.
2, Ośrriadczenie zleceniobiot,c_v.

3, oś*iadczenie plo\\adZąc}ch pt)Natnżr prakl},kę,
,ł. Ośrł,iadczenic njepro\\,adząc),ch pry\\,atnej plaklki,
5. ośrviadczenie l zakresie rrl,znaczeniir na lelenie innvch po\ł,iató\r.

6, Oślviadczenie o poulności danl,ch,

POWiATOWY RYNAfl]l
W r/€tftrowie Trybu ]§klm


