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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§l

Pouiato\T lnspektolat \\'eler)nalii \\ Piotlko\\,ic lry brrnalskinr dziala \\ sżczegó]ności na

podstlI*ie:

l) Lrsla\\\ Z dnia ]9 stlcznia 100.ł r, o lnspekcji \\itertiżrł inei {Dż.l,_ 7 2l)l5 r," Nr l]82.

ze 7.n1-),^

2) Llsla\\\ Z dnia 27 sicrp.ia ]00t) r, cl 1itansach publicznlclr (l)7. L. Z ]01ó 1.. poz, 1870 Ze

zIn.):

]]) 7aźądzcnia m l Nliiislra Rolnictrra i llozrloiu \\'si z dnia ] nlarca 20l0 r,, rr sprarrie

olganiżacii rltljcrrrirlzkich. pouiatorrlch i E,aliicznlch inspektorat(i\\ §ctcr}narii (l)7,

I l7. NlRi R\\i Nr J, poż.3 ze ,A,l1_):

.1) rlinieiszcgo lcgu]anl inu.

§2

]. Regu]anin orgarrizac,r jrr1. z\\,an\:ln dalej ..Regulłlrinenr'' okrcśla szczcgółorta

organizac]ę i tryb prac1 Porliatllrrego Inspcktoratu \\tterlnirrii \\ |iott,ko\\ie

lrybunnlskinl oraż sżczegók)\\.) zakrcs zadań komórek orgżrnizac}jnl,ch i starrorrisk

\rchodząc)c]] \\ sk}ud Ins|clitoratu.

], l1ekroć w Regultnl inic.jest nlorr,a o:

l) połriccic - iillez) pl,zez kl rozuInicć 1lortiat pioll,koWski Ziemski igroclzkll

]J Polliato$],m Lekar7u _ nale^ przez lo roZLlnlieĆ PoWiat()\\cpo I ckalza \\:eter}naii u
piotrko\ric l rr bunalsk jnl 

:

3) In§pektoracie llalcź\, pr,Zez to l,ozunlieć Po\iiatouJ, lnspekt()rdt \\!ter,l.narii

W PiotrkoNie T|\ buna]skilll;

-1) Konrlirkach orgiuizacYjntch - nal"-ź\, przcz to rozllnlieć zespo\. sanrodzielne

stano\riska plac\ oraz pracorvrlic okrcślone \\ § § l 1 - ] 7 Regulamillu,



§3

] Inspcktoralen kieltic Io\\iato\\l, I-ckarz,

]. Inspektd,al zapcłnia ohslugę rcalizacji zadfui Ib\\iat()wcco Lćkar7aI

l) \\\,nikając],cb Z usta§,Z clnia ]9 sl)cznia 200.ł l- o Inspckcji Wetel)nar}jnśi:

]] jako d) sponenta ślodk(i\\ budź.to\Ę,ch lla zasad.ch ollreś]on},ch \\, ustaq,i§ o finansach

pLlbliczrllch:

3) rrr nika]ącvcb z od.ębn),ch usta\\,,

3. Inspcktolat ieSt pańSl§ o§ą]ednoslka. bUdże()\\ il
,1. Ierenem działania Inspcl(toratujcst obsżai porliatu groclzkiego i zicmskiego,

5, Sierlziba lnspcktoratu nlicści się rr Piotrkcllrie TrybLlnalskim przv ul. RzemieśLrliczcj 26,

Rozdział ]I
C)rganżncja Inspektoratu

§ł

l. Kiero\\nikien1 InspektoratLl izrricrzchnikjem Slużbo\\}ii placorrnikóu, 1nspektoratu jesr

Polliatllrrv I-ckarz,

2. \\' skład lnsFek|oralu rrchodzi|

l) zcspół ds. zdro\\ia i ocitoi) l\\ievtu:

]) żcspól dS, adnrinistlac}jn)ch i llnanso\\(l księgorłlch:

31 pracorrnia baclania rniesa na obccnośc rrlośr'ti:

_, ..lrr,,lz'e' lc .1.1l .,rr'.l , ,|., nl-.łu:, Ila\\rśl:

:, /c.|ń| d, b.z1,<.z< l.,,_ żr,,l.,,ci:

6) 7cspół ds, prSZ i ul)lizacji:
j) archj\\-u]n,

.], lcspolen ds. zdro*ia iochron! Z§iefzal. zespołem ds, bczpicczeristwa ż\§no5ai oLiZ

zcspolcm ds. pasz i Lll)lilacji kicrr!]ą koold)nalorz), Zcspołcn ds, administracrljnl,ch i

lirranscl * o-ks ię gorł r,c h. alchi\\unl. samodzie]n}m stano\\isLiem ds, obsługl ]tra\\]1{ uLaz

p].aco\\rliami badania nricsa ntr obecność \\lośni kicrujc L]e7pośrednio Porr,iatorłr. Lekar.z.

.l, Koord) natorcm Zcspo]Lr:

l) .ls, bczpicczclist\\,a ź],u1lości jest Po\\ iat(]w\ ].ckarz:

]) ds, pasz i ut} lizacii.jcst Po§jatoll Lekarż:

,ł



3) ds. zdrorł.ia i ochron], ż\\ierząt .jestżastępca Pou,iatowcgo Lekarza ]ub osoba

\ĄYznaczona pizez Po\1iatoI,cgo LekaIZa:

5,osobarrł,znaczonaplzezPo\ł,iator\.,egoLekarza,októrejno.,r,a\\,§4ust4pktlj2

porliruta bl,ć starsż,vm inspektoren \\,etelvnar\jnvm. a rv razie jego braku inspektolenr

u,ętcrynar},jn},m.

6. Schemat organizac!tl__v lnspektoratu przedsta\\ia załącznjk nr 1do niLliąjszego

Regulaminu,

Rozdział III

Zasady realżacji zadań i kierowalia pracą In§pektoratu

§5

1, Porvialorv}. I_ekarz rłl,konuje zadania prz}, pomoc}, lastępc), Po\riatowego Lekarza,

2, Do kompctenc.ji Pou,iato§ego Lekarzanalez}, w sżcżegó]ności:

1) zatrr,ieldzarrie planórł finansorrlch \\, ZakJesię dochodórł, i §},datków, nadzororr,anie

ich rrl,konania oraz dl,sponou,anie środkami budżcto\l,mi i pozabudżeto\\J nlil

2) reprezclrlowanie lnspekbratu na ze\\,nąllz, \\},stępowanic z rlnioskamj, projcktami

iopiniami \\yraża.jac},mj stano\\isko Inspekto].atu olaz skiadanic innl,ch oświadczeń

\\,oli w spra\\,ach lnspektoralu;

3) rrl,konyvanie oborviązkórv i uprarlnień zr.r,,ierzcluika służbo\\,ego placo\Ą,nikó\\,

Inspektoratu. zgodnie z przepisami prarva prac1, i przcpisami odrębnymi. ly t],m

ustalanie ZaIoesó\\ cz,"-nności pracownikó\\ Inspektoratu:

4) udzielaiie pisemnvch upow.tżnień do rrlkonvrrania okleślonl,ch czvnności

lub podpisywania pisnl oraz pełnonocnict\l, do dokonl,wania czvnności prarr.n,vchl

5) Zape§nienie lunkcjonolvanja adeklvatnej i skutecznej kontroli zarzadczej:

6,) zape\\nienie pżestrzcgania ładu i porzadku. przepisólr przecirvpożaro*,\,ch

oraz bezpicczeńsi\\,a i higien}, prac_", \\, illspektoracie,



§6

1, \! przlpaLlku nieobecności Iub nieobsadzerria stano*iska Powialowego Lekalza

działa]nością lnspektoBtu kieruie Zastępca Porviatorł,ego Lekarza,

2, \\J prz_vpaclku nieobecnośoi 1ub nie obsaclzenia stanolliska Powiato\\:ego Lekarza i jego

Zastęp.} dzialaliością lnspektoBtu kiet,uje pisennie upo\\,aźnion), przez Porł,iatoweeo

Lekalza praco\łnik Inspektolatu,

3, Powiatorlernu Lekarzorvi bezpośt,cdnio podlcga:

l1 z-.pol d., be/p'cc/śn.l\\e /\\\no]c::

2) zespół ds, adninistrac,_r,jnych i linansorvo-księgorrlclr;

3) pracorvnia badalia nlięsa na obecno(ó \\,łośni :

J J .-ntooz'e'lte .t.rl cu i,kJ o5 o|-,Ęl J;, prd\^ nej:

5) archiu,un.

6) zespół ds. pasz i ut_,-Lizacji,

4, Zastępc,v Po§,iato§ego Lekarza bezpośrednio podlega zespół ds, zdrorlia i ochron1,

z\l,ieIząt,

§7

1, Osob,v kierujące zcspołan,lj odporriada_ją za:

L) naleZ}.te zolganizo§enie plac}, Zespołu i zapoznanie podlegl_vch praco\\,nikó§

z obowiązując!,l,ni przepisami pra§ a:

21 porzadek i dl sc__vpline prac,v;

]) nerytor!,cżną i lblmalno-pra*ną poprarvl'iość zalal$,ianych spla\\,,

2, Osob,v kierujące zespołanri dokonują podziału zadati dla poszczególnl,ch placo\\,iikó\!

kielo*,anlclr przeż nich komórck organizacyjn,vch oraz usialaja na piśmle propuzrcje

zakesórł, obowiązktjrr, które przedkładaja Porliatowemu Lekarzorli do zatrł,ierdzenia,

§8

1, Pro.jekt1 pism, r.lokumentórr,. umów, porozun]ień, declzji administrac;,j nl ch i aktórł,

pra$n!ch \\J,da\ranych przeZ Po\ł,iato\łego Lekarza opracorluje rł,laścirla komórka

organjzac}jna. z którei zakesem clziałania zrł,iązane jest pisnro, akt prarvn,y, dokument,

porozumienie. declzja arlministrac1,.jna, Projekt,v 
"kl.i",'p,","u 

wc\Ą,nęttz]lcgo rł,inny bl,ć



pr7\,goto\Ąlane Ze szczególną starannoŚcią oraz odpo\.\,,iadać Zasadon teclrniki

plit\voda§cZei.

2. Projekl}, aktólv pra\\a \Ą,ewnetrzlegoj umo\\l polożUmien orJz pisnr ploccso\q,ch.

po\\,inn}, btć paratb\Ą,anc przez:

1) pracorł,nika zajrnujacego się sprarr,ą:

2) osobe kierujacą zcspolem. krórego akt pra\\n,v dol},cz},;

3) g}órmego ksicgorvcgo - rv przlpadku, gdl lr.eść aktu dot_vcz1, budżetu lub

ma porvodorvać skutki finanson,e:

.ł) radcę plarrnego pod lłzglqdem lotmainopratnl,m i redirkc,,-jn,"-m,

3. Projek|y inn}.ch pisl]1 i dokumentó\\ powinn}, b\ć parafo\rane prżez:

1) pracownika 7ain]ującego sie spraną;

2) osobę kierującą zespołem. z którego zakresem działania z\\,iązan\ jest dokument:

3) głórvnego księgorrego - rv przl,padku. gd\, 1ręść pisn]a czv dokumentu dot_yczy budżetu

1ub ma porł,odorvać skulki tlnansou,e,

,1, Przelerł1,. czeki i inne dokument}, oblotll pienicżnego i materiałowcgo, jak rorrniez innc

dokumenty, o clraraktęrze roz]iczenio§\m. stano\\.iqc},m podstarve do otrzl,mania lub

rłl,datkorrania środków pięniężnvch Inspektoratu podpisllią:

1) Porviatorr1, Lckarz iLlb jego Zastcpca. albo osoba. o któle.j morva rr, § 6 ust. 2 oraz

2) Głórvn1 Ksiegou1, lub jego żaslępca albo innv placo\rnik zastępując}, Głóu,nego

Ksiegorlego w czasje iego nieobecności. pisemnie upo§ażionv przez Porviatorlego

Lckarza,

5, Podpisującl,ipalaĄąc_v pisma odporviadaja 7a ich mer},tor},cżną treść, lbrmę. a takżc

za zgodność z przepisami pra\ra oraż Z inteleseln pUblicżnYnl,

§9

Pracorlnicv Inspęktoratu podpisLrja pisma. decl,zje (rr,, l\m dec,\,zje administl.ic)jneJ i inne

dokument1, rv spralvach. do Załatwienia klór},ch zosta]i imicnnie uporlażnieti przez

Powialowego I-ekarza,

1



§ l0

1. S,lrnbolikę ozrraczal,ia pisrn ł;,clr,ldząolch z poszczegriLn,"-ch komcirek org;ulizac_r,jn,vch

określa załacznik m 2,

2, Obieg clokurrrentacji Ne\rnętrznej l],ispekloratu us|ala § dlodze insrrrrkcii kzrncelar,_vinci

Po$iato§l I-ekarz,

Rozdział IV

szczególowy zakres dzialania komórek organizacyjnych

§11

] I)o zadań zespolll do splalv żdro\\'ia i ocbron} z\rielzal naicż,\':

1) bad.rnie kontrol e zakażeń z\\icrzal;

2)rnonitororvanicchotóbodzlrierzecl'chiodzlvierzęc,rchcz'vnnlkórr'chorobotlł'órcz.vcll

olaz z§iązanei z ninli oporności na środki przecirv drobnousfojo§e u zwjerzat;

3) spla\\,owanie § inlieniu Porviatorvego Lckarza nadzolu nad:

a) \\,pfoNadzanien na Lvnek z ierzaJ:

b) zdrolr,iem zrvierząt przcznaczonYch do lozrodu oraz jakością Zdlo\}otna mateńału

biologicznego, jaj rł;,1ęgolr}c]T cirobiu i produktó , aliu akLlltul_v:

c) przestlZega]liem przcpisó\\, o ochronie ż\rielżąt;

d) przesirzeganiem w"vmagan \{etel,vnatl'irrl'clr rv gosp,ldalstrlach utrzlmując,vch

zrvielzęta gospoda skic:

c) przcsnzeganiem zasad iclent,rfrkacji i rejestracji z$ielząt oraz p|zemieszczarrietn

zrvietząt;

i utrzlrn}\{aniem, horlorvlą, ploltadzenien ervi,,lcncii zrljerząt dośrł,iadczalnych

w jednostkaclr <1oświadczaln,r,ch, hodor,vlan_vch i u dostarvcórl;

.11 przl,jmorvanie zgłoszeń o chorobach zŃaźn,vch zwierząt podlegając),ch oborłiązkolli

zrł,alczania i reiestracji olaz prorvaclzeni,,t dochodzenia epizoot,\,cirllego celenr

potwicrclzellia lub \r1kluczenia zgłoszonej chorob1,:

5) sp,a..,o.uanie N inienilr Po\\,ia1o\\ego Leliatza nac]zoru nad przeslr-zeganiem \qmagan

rveter,vnarl,jny,ch tlia podqjmowania i prolvadzet,ia dzjalalności nadzoLorlcnej przcz

podfijo1!, żajmujące się, 
.

a) zalobko§_Yfi plzewozem zl,;ieLząt:



b) oaganizowaniem targó\\. r,lvstaw. pokazór.l, lub konl<ursórl zr.vierzatl

c) obrotem Z\ł,ierzęlani;

d) pro\Ą,adzenje1]1 slacji k\ł,arantanny. mjcjsc odpoczl,nku lub przeładllnku Z\ ielzcl:

c l prorł.rJz<nie-l lt, icl.r gl olr.l.lzen,- zrr,cl z.1l:

1) \qt\\,aźaniem pozy,skirraniem. konserrlacją, obróbka. przechuul rranicnl,

pro*,adzenicm obt,oltr lub ul.korzl,stl,rł,aniem materiału biologlcznego:

g) pro\\adzenienl punktu kopulac\jnego:

h) prorvadzcnicnl zakladu rr1,)ęgu drobiu:

i) chorlem lub hodorł]a zrr,ierząt ŃrłŃultur};
j) pro§adzeniem schronisk d]a 7\,ierzqt;

k) rrtrzl,mvrvanienr zrrierząt gospodarskich rv celu un]ieszczenia na Nnku t).ch Zwierząt

lub produktóu, pochod7ąc},ch Z t}ch ż\Ą,ierząt 1ub od t)ch z\\,iel.Zą1:

6) c1ol<on_l,rvanie rv imieniu Po\\ialo*eco Lckarża kontro]i pracr, 1ekarzy, \\elcĄnanl

rłr znaczonvch pr'zez Polr,iatou,ego Lekarza do $],kon_v\\,ania:

żr) ochronnvch szczepięń j badań rozpozna\\,cz}'ch|

b) nadzorórł,nad spedanli i innl,mi miejscalni glonadzenia zu,ieźąt;

c) badań 7\\,,jerząt w oblocie rvraz z nadzorem nad ich transportem i rłr starł imrcrrr

ś\\,iadeclu Zdlo\ł ia:

d) zadań konieczn},ch do likrvidacji zagrozcnia epizootl,czncgo i epidemicztego:

7) sprau,o\\,,łnie w imienju Powiato\\.cgo Lekalza nadzoru nrd inporten i eksponem

Z\!ierZąt;

8) pro\\.adzelie rejęstru nadzoro\\.an},ch podmiotó\\,:

9) plz_vgotorvylranic akró\Ą, adtrrinistrac},jnl,ch oraz pro\\adzęnic poslepo\\ ania

egzekucvinego *lnikajacl,ch z żada]i Zespołu,7godnie z upoważienienr udzielony,m

pl7cZ Po\\,iato§eso Lekalza;

10) pobierrrnie próbek do celórv diagnostl,cznl,ch i ulzcdorł,o przcrvidzianl,ch badań

\\,lNbic przepisó\. dotyczac},ch Z\\,aicZania chotób zakaźn;-ch zrrierząt:

11) gromadzęnie i plzekazl,rranie inlbrnracji dotvczacvch \\,\stępo\ania chorób zakaźn!ch

zrł,ierząt podlegająclch oborł,jązkorl,i zwalczanią i rejestracji, \\, tYn] slwierdZcnia

Zool1oZ\,]ub rrlkr},oia cz_vnnika 7oo11o1vcznego w lamacl.] s},stcmÓ!!,, o ktÓNch nlon,a

rr przepisach Unii Europejskiqj;

12) plowadzenie dokumentacji z rvl,konyrł,anr.ch zadari olaz splawozda\\.c7ości

r,.nikoi.lccl z ubuu'azuia.li\ pr., <p,.o,,:



13) nadzorolvanic rł, inricniu Powiato\\,ego Lekarza zagrożcri eprzoot\cznelll

Iub epidemiologicznego z\iązan),ch z rr_..rkony,ri,anien działalności polcgająccj

na świadczeniu usłu8 z za,\r,esu llted)c)lry rve ter 1,rralrj l re,j ;

14) sprarvo*,anie rY in,iieniu Porriatowego Lekarza nadzoru nad przes|rżeganiem pżepisó\\,

o ochronic zdlowia ż$ierząt,

2, W skład Zespołu, o któryn nrorł,a lv ust- 1 rvcliodzil

l 1 .t.rnolr i.ko d., ,, drorr'l i oc\ronr z* i<rzqt:

]l .r.,rllurrl.kod., /dro\i- io.1 -on} /r':er/:,ll:

1,7 .t"ro,ri.ktl J., zdrcrrir i o.h-n.ll z,,łic-zqt:

-r] 5lxno\isno ds 'dcnLr,'lrcj i rqje.lr".ji zlr elu ąl,

§12

1. Do zadań zespolu do spra\ be7łicczclist\\,a 4,rvIrości nalez),1

1) dokon;,rranie ił imiel]iu Po$1ato\\,cgo l-ękarza Weter},nariiI

w lożumieniu wetcryna§,in!,ch przepisów o handlu:

b) kontroli bezpieczelist\ła produktó\\, pochodzenia z\łjerzęcego. \\, t),tn nad

\\eterynar}jn),mi przl ich produkcji. umieszczaniu na rynku oraz sprżedaży

bezpośrednie,];

2) kontro1o\\,anie w inlicniu Pou,ia|o\lego Lekarza urzędorłl,ch lekarz}, \łetef},narji

\\lznaczontch nr podsta\\ie art. ]6 ustalv}, o Inspekc.ji Weterlnarl,jncj \r zakresie

spla\ł,o\\ania nadzoll] nad uboiem Z\\icrząt rzeŹn)ch i mięsa, rozbjorem.

plZetB,órstwem lub przcchorł,l1łanienr Lni."sa ] \)sta\ialrii ulllaganrch śrłiadectrł,

7dfo\\,]a.

.3) prorvadzcnic monitoro\\,ania subsiancjj nicdoz\\olon},ch. pozoslałości chemiczn!,ch.

biologicznl,ch. produktó\ł leozniozvch i skazeti pronrieniotrłótczl,ch u zrricrząt, rr icli

rł_vdzielinach i rv,vdalinach. $ tkalr]Gch lub narządach z\rierząt" \ł, produktacii

pochod7cnia Z§ierzęcego. \\ wodżie przeznac7oncj do pojcnia Z§ierząt.

,1) prorr,acizenie \!},mian}, inlbrmacii rv ramach s"vsteiló\! irilbrrnacji, o którycl] ]nowa

\\, pl,zepisacir Unii Europejskiej,

5) prz11jmorvanie inlornracji o niebezpiecznl,ch produktach źyrvnośoioulch od organów

Państrvorvcj Inspekcji Oc]rron1, Roś]jr' i Nasiennictta, lnspekcii Jakości IIandlorvej

Ań},kułóN Rolno- Spozl,rlczl,ch, \\ Zakresie kompiitencji §,ch lnspckcii. oraz od

a) kontroli \reler) naIJ jnci rv haldlu i rq,rvozie produktórł,

l0



6)

7)

8)

9)

organólv lnspekcji Handlorłcj o niebezpiecznvch produktach ż},wnościow}ch

pochodzenia Z\Ą,ięrzęcego oraz ocena rvzvka i stoprlia zagrożenia spo\\odo\Ą,anęgo

niebezpiecżn},m ploduktem 7wvnościo\\,\'m. a następnie przekazv\\,anie t_\ch inl'olmacji

do kięruiacego siccją s},Ste u RĄSFF, o którvm mouJa \Ą,a , 85 usta\ł1 z dnia 25

sierynia 2006r, o bezpieczęństwie ż!,§,,ności i ź}alienia (Dz. U, z 2017 r,, poz, 149).

ploqJadzenie \\ inieniu Porrialo*ego Lekarza rejestru nadzororł,an),ch podmiotó\\,

pr7)'goto\\T\\,'anie aktÓ\ł adminisrlac}jnych oraz pron,adzenie postępn\\nniJ

egzekucinego \\},nikajac},ch z zadań Zcspołu. Zgodllje Z upoważnieniem udzie]on!,ir

pże Po\!iatowego T.ekarza.

prou,adzenie dokumentacji z rr ,rkonl,rvanl,c h zadati,

split§owanie lv inrieniu Porłiatorvcgo Lckarza nadzoru nad dobrostanem z\\ier7ąl

\r rzeŹniach.

pobieranię próbek do celó\\, diagnostvcz1,1},ch i urzędo\§o przelridzianl,ch badań

r.v tq,bie przepisórv dotvczac1 ch:

a) badania z$ierząt rzeźnvch i mięsal

b) nadzoru nad j ako śc ią zd ro\,votną środkó\\, spoż} r,r cż},ch po chodzęn ia zrl,ierzęc ego l

c) monitoringowvch badań laboraton,]nlch. \! lt,m lóNnież w kierunku pozostalości

chenicznych i biologicżnych olaz skaż.li radiologicżn}ch,

10)

2, W skład zespołu. o któr!,m mo\,-a $,ust, 1 rlc]rodzi:

l) slanorvisko ds, bezpieczeństlra ź),§ności:

_', .ldno§ i.ko d. be,/piec./śrtl\\d,/\ \\ no.(,,

3) stano\Ąisko ds. bczpicczcństrYa źy$ności,

§ 13

1 , Do żadań Zespohl ds, pasz i utvlizacj i naleź1,:

1) przeprowadzanie rv imieniu Po\.\,iato\rcgo Lekarza kontroli w zakesie:

a) \rprowadzania tra rvnęk ubocz1l\ch produktó\ł, pochodzenia zwiclzęcego:

b) w},t*arzania. obrotu i stoso\Ą,anja pasz, dodatków stoso\ran)ch w żv\\,icl]]u zu]śrzilt,

organizmól! gcl]ct)'cznie znodl,tikorr,an.vch przeznaczonl.ch do uż\tku paszo\ł,ego

i pasz gene|,cznie zmodvfikowan},ch oraz nad transglanicżnvm przemicszczlrlrem

olganiznló§ genet}.cznic znlodl,fikowanr ch przeznaczon\ch do użfku paszowego;

2) spraworvanie * imięnju po\łiatowego l-ekalza nadzoru nad tr

pIZetwąrzanien] i ulv]izacja ubocznl,ch produktóW pochodZenia z1\ ięIzcccsol

1l

aDspofiem,

/

l/
ll /l,rv./



3) spraworvanie w inijeniu Powialo*,ego Lekarza nadzoru nad stosoF,anicm polepsżaczy

gleborłr,ch. przljrrrorvanie inlbnlacji o niebezpiecznlch produktach ż!,\\nościo\\}ch

orrz paszacll od or8allÓW Paristl.vowe,j lIlspekcji Ochrony I{oślin j\asienrrictr\'a.

hspekcji Jakości Handlo\Ą.cj Art,\,kuló\\, RoLno- Spozlrvczvch. w zŃresic kompetencji

ty,ch Inspckcji, oraz od organó\r lnspekcji I larrdlorvej o niebczpiecznych produktach

ź.vrvnościow 1 clr pochodzenia z\\,ierzęoego oraz ocena i}z},ka i sropnia zagrozcnil

spowodo*anego nicbczpiecalut1 ploduktcm żv$noŚcio\!},nl lub pasża. a następIlic

pźekaz},\\,anie tl,ch informacji clo kienrjacego siecia s}stemu ŁĄSFF. o którym morł,a

wa ,85 ustal\,v zdnia25 sielpnia 2006r., o bezpieczcństwie ztwności i z},\riel.ia (Dż,

L], \r 17L. poz, 1225 ze zm,):

.l) pobieranie próbek do celów diagnost)czn}ch i urzędorlo przervidzianl.ch badali r,"

trybic przepisów dotlcząclclr n]oniloringoqlch badań laboratorl,jnl,ch, § t\nl

rtirvniez w kierunku pozostałości chemiczn).ch i biologicznl,ch oraz skażeń

ladiologiczrl,ch;

5) prorładzcnie rr in,ieniu Porłlatorrego Lekalza rejcstru nadzorowanvcl] podmiotów:

ó) prż!,goto\! wanie akró§ adrnit strac}jn},ch ofaz prorr,adzenie po\tępo\Ą.lniii

egzekuc_rjncgo rrl,nikająclch Z zadali Zespołu. Zgodnie Z upo\ł,ażnieniem udzielotl],,m

przcZ Powiato§eqo Leka17a,

7) plorvadzenie dokulllcntac.ji ż \] kon},\ran!,ch Zadań,

2, \\r skład zespołu. o któl\,1i no\\a \.\,ust. l qchodzi stanorlisko ds, pasz irrĘlrzacji,

§ 11

1, Do zadali zespołu do spraw adnlinistrac1,jn\ch i 1lnansowo ksiegorrl,ch rralez1:

]) opnco\Ą,anic i tealizacja planórr, finanso,,vvch rv zakesie zatrudnienia. środkórł,

budzetorrl,ch:

2) kontlola lacjonalnego wykorz},stania ś1.odkrirv zeczorll,cii ilinansow},ch:

3) lefnrino\re realiżo\\,anic bieząc},ch płatności i zoborł,iazań;

4) prorvadzenie rachunkorł.ości zgodnie z oborliązrrjaclnli przepisami:

5) sporządzanie okreso\Ą,vch spra\łożdań finansorrl,ch i bilansu j edn ostki:

6) prorvadzcnie dokunrenucji i rr.indlkacji dochodór| budźetorilch;

7) prorladzenie dotunentacji rv zakresie podatku dochodo\łego od osób lizycżn}ch:

8) sporżądzanie ]ist p]ac olaz prowadZenic dokumentacji rr l}m zakesie:
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9) potrącanie składek na ubeżpieczenjc spoleczne i zdro*,olne pracorrnikórv oraz

pro\\]d/cniś obo\Ą'alL'Jce: dok,'menLJcji:

10) opracorł,vrvanle ana]iż ekonomic7nlch:

11) prorladzenie erł,idencji ilościowo - rvanościorvc.j środkórl tnvałlch. naliczanic

bicząc),ch odpisórv amortyzltc} jn),c h i unlorzeniou,-lchl

12) prorł,adzenic er.vidcncjj not obciąźenio \\ } ch:

13) rr,vstarł ianie laktur obciążenio\Tch dla najemcó\\;

Il'] N \ ,ld\\ i, r ic ,;chunlorr z.r l r \ur.ne czl llno.r .

15) dckretorranie i bieżace księgo\\anie dolrodó\r:

16) prorładzenie err idcncj i p ozaksięgo wej materiałów:

17) prorvadzenie ervidencji n,]ajątku Inspekroratu:

l8) prorvadzenie rozljczeli linanso\\\ch z \\\,znaczonvmi Ickarzami weterl,narii olaZ inl)mi

osobami rlg, dokunrenló$, linanso\\Jch:

l9) prorvadzenie obsługi konta dochodó\\ i \\,vdatków budźcto\\,cj jednostki lnspektoratui

20) prowadzenie obsługi konta Zakladorr cgo Iu]]dusżtL Ś\\ iirJtżeń Suc.jolnr ch lnspektolatul

21) prorr,aclzenie akt osoborq,ch praco\!!ików. ervidencji urlopórv lrlpocz"vŃorr_vch

i okolicznościorrrch. uposazeń i inn},ch sprarv pracorvniczvch;

22, ].l'orraJzellie dok lrlcn]JJ'j dn|\c/d\cJ c,/.l,tl pr!Lv

23) przJ,,golo \\ t,\\ anie inf'ormacji. sprarlozdań i analiż dol,vcZliotch zatrudnienia:

2,1) obsluga decl,zii pelsonaln},ch:

25) pro\\,adzenie spraw socjaln},ch:

16) erlidencja maj.ltku Inspcktoratu:

27) prz} gotorł,vrł anie składnikórv ma jątkorr,_.r, cl,i do okesorq.clr inrrentarl,zacji oraz udział

rv jej pueprorradzaniu:

28) zaopatzcnie lnspeklolatLl u,e l,szelkiego Iodzaiu sprzct. \\}posażenie pomieszczcn.

nlatcriał_Y biuro\\e itp, niczbędne do prau,idłolvego jego l'unkciono\rania:

29) nadzór nad prarvjdlo\\l'm \\ ykol Z}.staniefu i eksp]oatacja Samochodó\\, s}uźbo§J,ch ol.az

prou,adzenie dokumentac.ji zu,iazanej z eksploatacją pojazdór.-l

30) przljmorvanie i rozdział korespondencji. u,t},m \\ niosków i skarg oraz przes;łek;

]l ] prorradzenie ervidencji rvp§,rvórv specjaln}ch i \\,artościo\ł\ch;

_]2) ledagorłanie krótkich pism na polecet,ie Por,viatoł,epo Lekarza. sporządzanic

;7r.l^pi.n,, l.,T] ola/,(r p,,vicl,r.r c.

33) rvysllanie korcspondencji i przes},lekl
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3.1) prowadzenie e\Ąidcncii delegacji służbow).ch, legityrnacji słuzbowl,ch oraz

Ltpo\ł,ażnieńi

35) obsługa leclx ozna sekretariatlL (polaczenia telelbniczne, obsluga 1irxll. pocztv

intcrncto\łej)|

3ó) prorvadzei,ie spra§ z\\iązan}ch z bezpieczeńst\rem i higiena pracy oraz

pr7estlzeganie1n prżepisÓ\\ przeci\\ po7aro\r}'ch:

3 7) prorł,adzenie rejestru pisnr r.vpłyr.vaj ac,l cil i $,1chodzących;

38) przl,jrrrowanie pelenlów Powiato$ego 1-.karza \\ietel,ynaiii iudzic]anie im inlbrmacji

lub kierorłanie do rłłaścirłlch zespołórł,i stanorvisk prac,v;

39) prorł,adzenie sprarl o zdarr czośc i rv zaLkresie poslępo\\ania nlandatolvegoi

'10) prouadzenie lejestru ulnó§, c\,§ iino-plalrn\,ch:

:l1) organizorranie zalrrórłieri prrblicznyclr;

2, Głórłnl ksiegorv1, odporriada \\ szczcgóIności za plzestlzeganie przepisólv uarvanych

!V usta\Ą,ie o flnansach publiczn),ch i rv ustar,.' ic o lachuałowości oraz lealizacje

następrr jąc_vcl] Zadali § Zaklesie gospodarki tinansorvej Inspcktoratu i lv zakresie

rachunkorlości:

1) ptou,adzenie lachunkouości jednostki;

2) \Ą,\ul \*Jr:cd,.pĄl\c i§loJk_]l] picllirzl rr.i:

3) dokonl,rvanie rlstepnej kontroli:

a) Zgodności operacji gospodarczl,clr i linansorr-lch z planenr iinansorłvml

b) kompetenlriości i rzetc]ności dokumentórv dot. operacji gospodarczvch i

finansorr.,-. ch;

3, W sklad zespolu. o któryln mowa \ł Llsl. 1r.vchodzj:

1) glówn}, księgo\r):

2) stanowisko ds, finansorłl,ch 1płac;

3) stanorvisko ds, finansowo księgo$1ch.

.ł) stanowisko ds, administlac},jno kadrorłlch;

5) Sek,etarz:

6) kictorvca-zaopatrzeniorliec;

7] 2 stano*iska ds, dozorrr.
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§ 15

1, Do zadań samodzielnego stanou,iska ds. obsługi prawnej nalezy:

1) opiniorvanie pism. decl,z.ji i ut,t,tciu,pod lvzg]ędem poprawnoścj tblmalno- pri\\neJl

2) przl,gotowanie projektórł pisnr. dccvz,ji i ulnórv:

3) udziclanie konsultac.ji plawn!,ch w bieżąc\ch sprawach inspęktoratu:

.l) sporządzanic opinii prarvnl,ch:

5) ręplęZcntac.ja lnspektońtu \r postępo\\aniach sadou}ch i adnriniStrac),jn),ch.

§ 16

1 , Do zadań arclii\\ Llm na]eż\ pro\\,adzenie go. a !!, t}rm:

1) plz_,,jmorranie akt do archilr-unr zgodnie z obo\\iązujacym1 przepisami;

2) przecho§]\anie i udostępnianie dokumcntacji alchirł,alne.j zgodnie z

oborł iązrrj ącl,mi przepisami :

,]) przekaż_Y\\,irnie naleiiałów archi\aInYch do At,chirrum Patistworł,ego:

,ł) przekazl,rłanie. po uzy,skaniu zgod1, Arcl,ii\\utr,t Państ§owego lv_vbrakorvanej

dokunentacji do składnicy surouców \!lórn,,ch lub do zniszczel,ia,

2, W skład zespołu, o kńr},m mo\\,a \\,ust, 1 rvchodzi sekretarz.

§ 17

], Pracownia badania mięsa na obecność rłłośni. .iak i podległe jei terenowc punktv

lvl,trorviania. pod rvzgledem lunkcjonorł,ania s),stemu zalządzania jakościa podlegają

kieroqniko\\i Zakładu tIlgienl,Weterynarl.jnej \Vojervódzkiego Inspcktoratu \Veter_vnarii

\r Łodzi. a w pozostal}m Zakresie Po\\,iatoNemu Lękarzou,j,

2, Do zadati terenolv1,,ch punktó*, \\11ra\\,iania naleź\,:

1) przr,jmorvanie próbek do badatil

a) ocena prz,\datności próbek do badania zgodnie 7 ..Kr$erialni plz\jęcia próbek''l

b) przegląd zlccenla;

c) rejcstlolvnnie Zleceń rr,..Rcjcstrze próbek rv pracorł.ni tcrcnorł,ej'':

2) rł.r konl,rr,anic badań prtibek nlięsa na obecność \i]ośni mctodq \\:vlrawiania próby

zbiolc7,ei z zasioso\\,anic]n melod\ magnetvcznego mieszania zpodnic z zaklesem
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badań r.l TPW| rlokon_v\anic zapisów na ..Kańach przcbicgu bada,]ia \\, trakcie

rrl,kor' 1,l,ania badań;

3) Zgłaszanie Powiatorrernu Lekalzo\łi potrzeb zlliązan_vch z dokon,vwirniern zakupór,r

\\}posazenia, rnateriałórv pomocnicz,vch oraz usług. rr ty,m szkoleń,

,ł) zgłaszalie kierorł,llict\\u faktu Zaistnicnia pracy niezgodnej Z \\,,\maganiami.

5) udział w auditach dotycżąc)ch obsżaru prorładzonej działalnośoi,

6) morT ilororvanie, nadzororlanjc i rqjestrolvanie rvarunkórl środolł,iska \1 ponlle5z!zenitl

badarvcz,vm.

7) utlzlrnl,wanie ponlicszczeń laboratorl,jnl,ch oraz Ltż},§anego \§,posazenla \\,należ),tci

czystości 1potządku,

8) rvykon,vlvanie badań !r ramach §alidacji t,netod,v badarvczej. stero\\anie jakościa badali

oraz badań biegłości, Analizorlanie Llż_yskan_\ch z rvl,zej rrlmienionr"ch badań

rrlIrikórł,,

3, Terenorle prrŃt1, rłylra* iania Znajdujące s]c na terenic pol\, pjotlkorvskiego:

1) TP\\' Nr i7 \\ Piotrko\\ie Tr}bunalskinr ul. Rzemieślnicza 26.

2) TP\\' \r 18 rr Nlasarni ..BIENILK" Piotlkó\\, Trl,bunalski rL1. rrvardosłarł,icka 33,

3) TPW Nr 19 rv llbojri lrzod_r Cl errnej. Bl,dla i Koni. Tl,chórv 11 97-318 C]zarnocirr,

-1)'lPW Nr 20 rr Zakłaclzie lvlięsn}m ,.K_ĄZ]V1IERCZAK". Kosil*,. ulica Głórvna ]40,

97-J 10 Moszczenica,

5) TP\\i Nr 52 \ł N,lasani z Lbojrrią Alirra Korlalska, Bi]ska Wola - Kol, 1 97-330

Sulejórł.

6) TP\\ Nr, 53 rv Zakłarlzję N{iesnl,m ..RĄKO\V'' Rakó\, Duz} ul, Glórvna 2, 97-31t|)

Nloszczcnica,

7) ]PW Nr 66 rl PPHU lr{AS-PoL N,lajkórł,Duź},3,1 97-j7l \\iola Kul,sz,toporska,

8) TPW r.v Lbojni Andrzej stepnicki Rękoraj 39, 97,310 Moszczenica.

9) TPW rv PPLILr Robcń Sztajneń, Lęki Szlacheckie 10a. 9-352 Łeki Szlachcckie,

10) ]'PW § PPH UbojniaSmejda Zamorvica 8,ł.97-320 Wolbórż.

11) TP\\i rv \{asarni z Ubojnią. Andrzei Piarek Lcki Szlachcckie 19b, 97-32 Łęki

Szlachcckie,
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Rozdzial v
Przyjmowanie intereśantów, reje§trowanie oraz zalatwienie skaĘ i wniosków

w Inspektoracie

§ 18

1, Indl,ł,idualrre spraw), ob},\\ ate]i zalatu,iane są w lenr,tinach okeślonl,ch rł,Kodeksie

postępor\ania administrilc)jnego i pŁepisach szczególn}ch.

2, Odporriedzialność za terminowe i prat,idłorł,e żałat\rienie ind}\\,idualn,\,ch spraw

lbr rr a.c li Trr.l:z_ nerr Lllr czni rraco" r:cr ,

J, Pracownic! lnspcktoralu pr4,inluja inleresantó\Ą, \\ ciągu cirlego dnia prac!, lnspektoratu,

,ł, Sprau}, \\ nies iollc przez obl,rrateli do 1nspektoratu są rejes!,o\ł,ane plzez Sekrelalza,

§19

Tr__vb prac1 Inspcktoratu okrcśla szczeg,iłorro regulanrin pracv rłprorladzon1, zarządzeniem

PoWiltto\\'ego L€karza.

§20

Po\\iato\\l Inspcktorat \\iete]]narii w Piotrko\\,ic l r!buna]Skim rrzy,*a pieczatki:

..Po\Y]ato\T lnspektorat Weter),narii

97-]00 Piolrkóu"l'r),bunalski,

ul, Rżemieś]]]icza 26

le], ,ł4 6,+6 ,ł,+ ().ł. fax 11 616 51 7'7

NIP 771 -23 - 06- 035 Regon 590653363"

Rożdzial v I
pośtanowienia końcowe

1,7



§2l

lm]ana trcści regulaminll może Dastąpić \\,\łączn]c § tbnni€ pisemnej. rr,t!m sam}nr tl},bie.

co.jego ustar'orvienie. bądź przez rrprorł,adzenie norł,ego regulanrit,tu, zastepujacego lllnicjszr ,

\\'_,-'kaz załaczników:

Schenat organizac},jn,\ Po§iato\\ego lnspektoratu \\ieter},narii Za1, Nr 1.

\V),kaz s),mboli komórck organizacljnl,ch zał, nr 2,

1.

ż.

Piotrków Trybunalski , a,n^ . ...?.1:....?-Ę,....,.....20I,7 r.

'oY'FWy;;;;;,*^,

'"t;Is::,(?#*§ę,łłrł&;;;;;;;

(Podpi§ i
l.eka.za Wctcr]-narii !t Łodżi)
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Zalączlik nr ?_

Wykaz symboli komórek organizacyjnych

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Piotrkowie Trybunalskim

PoWlAToWY L!KAHZ WETERYNABl]

,"-,W,";ł,!:..o

Lp. Nazwa komórki symbol

I Porviatorrv ],ekarz \\'etervnarii PLW

2.

Zcspri1 ds. zdrorria i ochlon}, zwielząt

- zrvtriczanie chorób zakaźnl,ch

- idenll,fikacja i re.jesLracja zrtierząt

PT\\]et,2-.1613

P]\\,-IRZ.46]1

Samodzjelne s|anorvisko ds, obsługi prarłnej PI\V-RPr,

1.

Zespół ds, bezpieczeńst\\,a z),rrności

- higjena środkó\r spoźY§cz\ch

- higiena środkórr spoż),\\,czt,c]] - m]ęko

PI\\1-6055/HZi

PlW_6055a

P]\V- 6055b

5, Praco\\nia badania mir^sa na obecność rvłośni PIW_6055PW

6. Zespół ds, pasz i w1,1izacji
PT\ł'.SZ-.1628p

pttv,śz-łoz]u

1. Zespól ds, final sorł,o -księgo rv1 c h PIW-FK

8,

lespół ds. adm jnjstlacYjnYch

- sprawv kad],owe, pracownicże

- spraw1 socjalne

PI\\r-ADN4

P l\V-oS

PtW-SoC


