
Piotrków Trybunalsk1., 22listopada 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W PIOTRKOWIE TRYBIINALSKIM

Nasz anak: PLW .41,3.2022.

OGŁOSZENIE NR 3

WYZNACZENIA DO WYKONYWA|{IA ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARY.INE.I

NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
I POWIATU POTRKOWSKIEGO NA I KWART AŁ 2023 ROKU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z art. 16 ust,l ustawy

zdnta29 stycznta2004r. o Inspekcji Weterynarl,jnej (Dz. lJ.z2Ożl t,,poz.306 orazz2022r,poz,

974 i 1570) ), poszukuje 36 lekarzy weterynarii do realizacji niżej wymienionych zadań:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) sprawowantanadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami

or az wy stawami, p okazami lub konkur samt zw l,er ząt,

c) badania zwterząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz

wystawiania świadectw zdrowia,

d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczakow

t zwlerząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. I.ż-L4 i I.6
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnta 29

kwietnia 2004 r. ustanawiającego szezęgólne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do zywno-

Ści pochodzentazwierzęcego (Dz.TJrz. UE L I39 z30.04.2004, str. 55, zpóżn. zm.) -Dz.L]ru,IJE,

Polskie wydanie specjalne, rozdz,3,t.45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 853/2004",

w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do tzeźni, badania przedubojowego i poubo-

jowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronię zwterząt,
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e) badania mięsa zwierząt łownych,

0 sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa

i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywa-

niem produktów mleczarskich i wystawiania wymaganych świadectw zdrowta,

j) pobierania próbek do badań w zakresie:

- bezpteczeństwa zywno ści,

- innym niz określony w tiret pierwszym,

l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakażnych zwierząL

Zgodnte z §2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnla 27 |tpca 2022 r.

w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocnlczym wykonywanychprzez osoby niebędące

pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwaliflkacji tych osób (Dz.U. zżO2ż r. poz. 166ż),

Powiatowy Lękarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim poszukuje 9 osób do wykonywania

czynności pomocniczych : mających na celu poskramiante zwlerząt.

Lokalizacj a Wznaczenia: teren miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego

Termin realŁacji umowy: czas określony: od 1 stycznia 2023 r. do 3l marca2023 r.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyc w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,,WYZNACZENIE DO WYKONWANIA ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJI{EJ ]VA TEREI{IE

MIASTA PIOTRKOWA TRYB. I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA I KWARTAŁ 2023 ROKU "

w terminie do dnia 8 grudnia 202ż r.

w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Rzemie s|ntcza 26, 9 7 -3 00 Piotrków Trybunal ski

Decyduje data wpływu of'erty do urzędu,

Wnioski niekompletne i doręczone po ternrinie 8 grudnia 202ż r. pozostaną bezrozpatrzęnia.

Wykonywanie czynności, o ktorych mowa powyzej, następuje po zawarciu przez Powiatowego

Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim z osobą .vqvznaczoną stosownej umowy - zlecenia,

Podstawę .vqrznaczenla stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii
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w Piotrkowie Trybunalskim określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do

wykonania.

Zgłoszente osob ubiegających się o wyznaczęnię nie jest równoznacznę ze wszczęciem postępowa-

nia administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko

i wyłącznie względem osób, których zgłoszente zostało pozytywnie zweryfikowane

i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Zastrzega się prawo uniewaznienia naboru bez podaniaprzyczyn.

Zńączntki:

1. Wniosek - zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności zwyznaczenia.

2, Oświadczenie zleceniobiorcy.

3, Oświadczęnie prowad zący ch prywatną praktykę.

4. Oświadczenie nieprow adzący ch prywatnej praktyki.

5. Oświadczenie w zakresie Wznaczęnia na terenie innych powiatów.

6. Oświadczenie o poufności danych.
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