Biatobrzegi, dnia 21 listopada 2016 r.
Wyznaczenia na rok 2017
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bialobrzegach informuje o mozliwosci uzyskania
wyznaczen do czynnosci urz^dowych na rok 2017 zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j, Dz. U. 2016 poz. 1077) przez:
1. lekarzy weterynarii nieb^d^cych pracownikami Inspekcji;
2. lekarzy weterynarii nieb^d^cych pracownikami Inspekcji, swiadcz^cych uslugi
weterynaryjne w ramach zakladu leczniczego dia zwierz^t;
3. osoby nieb^d^ce pracownikami Inspekcji, posiadaj^ce odpowiednie kwalifikacje,
do wykonywania niektorych czynnosci pomocniczych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bialobrzegach moze wyznaczyc na czas okreslony:
1. lekarzy weterynarii niebedacvch pracownikami Inspekcji do:

^ szczepieh ochronnych lub badah rozpoznawczych,
sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedazy zwierz^t,
targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierz^t,
badania zwierz^t umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania swiadectw zdrowia,
^ sprawowania nadzoru nad ubojem zwierz^t rzeznych, w tym badania
przedubojowego i poubojowego, oceny mi^sa i nadzoru nad przestrzeganiem
przepisow o ochronie zwierz^t w trakcie uboju,
badania mi^sa zwierz^t lownych,
^ sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetworstwem lub przechowywaniem
mi^sa i wystawiania wymaganych swiadectw zdrowia,

^ pobierania pr6bek do badah,
^ badania laboratoryjnego mi^sa na obecnosc wlosni;
2. lekarzy weterynarii nieb^d^cych pracownikami Inspekcji. swiadcz^cych uslugi
weterynaryjne w ramach zakladu leczniczego dla zwierzat. miedzy innymi do:

^ szczepieh ochronnych lub badah rozpoznawczych,
^ sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedazy zwierzat,
targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierzat,
badania zwierzat umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania swiadectw zdrowia,

^ pobierania probek do badah,
3. osoby nieb^d^ce pracownikami Inspekcji. posiadaiace odpowiednie kwalifikacje.
do wykonywania niektorych czynnosci pomocniczych.

^ czynnosci pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:
a) badah klinicznych zwierzat,
b) ochronnych szczepieh i badah rozpoznawczych,
c) pobierania probek do badah,
d) sekcji zwlok zwierz^cych;
czynnosci pomocnicze przy badaniu zwierzat rzeznych i mi^sa, obejmuj^ce:
a) sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierz^ta nie s^ zm^czone
lub nadmiemie pobudzone oraz nie wykazuj^ objawow choroby,
b) pomiar temperatury wewn^trznej ciala zwierzqt.

c) rutynowe badanie poubojowe tusz i narz^dow, bez wydawania oceny mi^sa,
d) znakowanie mi^sa.
^ czynnosci poniocnicze maj^ce na celu poskramianie swin wykonywane w ramach
programu zwalczania choroby Aujeszkyego u swin, ustanowionego na podstawie
art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz^t
oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierz^t(Dz. U. Nr 69, poz. 625,z pozn. zm.).

Lekarze Weterynarii wyznaczani do wykonywania czynnosci zleconych przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii muszq posiadac:
a) prawo wykonywania zawodu
b) roczny staz pracy w zakladzie leczniczym dla zwierz^t - w przypadku ochronnych

szczepien i badan rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu
lub sprzedazy zwierzqt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami
zwierz^t, badania zwierz^t umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania swiadectw zdrowia;
c) trzymiesi^cznq praktyk? w zakiadzie prowadz^cym dziatalnosc w zakresie uboju
zwierz^t rzeznych wyznaczonym przez wojewodzkiego lekarza weterynarii w przypadku nadzoru nad ubojem zwierz^t rzeznych, w tym badania przedubojowego
i poubojowego, oceny mi^sa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisow o ochronie
zwierz^t w trakcie uboju, badania mi^sa zwierz^t townych oraz nadzoru nad
rozbiorem, przetworstwem lub przechowywaniem mi^sa i wystawiania wymaganych
swiadectw zdrowia;

d) miesi^czn^ praktyk^ w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez
wojewodzkiego lekarza weterynarii — w przypadku pobierania probek do badah.

Wyznaczenie do wykonania czynnosci, o ktorym mowa powyzej nast^puje w drodze decyzji
administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii okreslaj^cej rodzaj i zakres czynnosci
przekazanych do wykonania.
Wszelkie informacje szczegolowe mozna uzyskac w biurze Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Bialobrzegach lub pod numerem telefonu 48 6134778.

Wyznaczenia obejmuj^ okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bialobrzegach informuje, ze umowy wyznaczenia b^d^
podpisywane z osobami, ktore posiadaj^ odr^bny tytul ubezpieczenia spolecznego
i nie wnosz^ o oplacanie skladek na ubezpieczenie spoleczne wynikaj^ce z niniejszej umowy.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny zlozyc pisemne deklaracje
0 gotowosci do wykonywania czynnosci urz^dowych, wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi
wymagane kwalifikacje do dnia 5 grudnia 2016 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Bialobrzegach (wzory dokumentow w zal^czeniu do ogloszenia).
Jednoczesnie informuje, ze zgloszenie gotowosci do wykonywania czynnosci urz^dowych
nie jest rdwnoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.
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