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INFORMACJA 

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuję o planowanym naborze 

lekarzy weterynarii niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej                 

i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności 

określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

(Dz.U. t.j z 2018r. poz. 1557) na terenie powiatu wyszkowskiego w 2019 r. W związku                     

z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie wstępnej gotowości do podjęcia 

współpracy. 

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie może wyznaczyć na czas określony: 
 
1) lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do: 

 szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (12 wyznaczeń), 

 sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, 
targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt (12 wyznaczeń), 

 badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz 
wystawiania świadectw zdrowia (12 wyznaczeń), 

 sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego   
i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 
zwierząt w trakcie uboju (25 wyznaczeń), 

 badania mięsa zwierząt łownych (12 wyznaczeń), 

 sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa                 

i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia (25 wyznaczeń), 

 pobierania próbek do badań (25 wyznaczeń), 

 badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni (5 wyznaczeń), 

 prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt                 
(12 wyznaczeń); 
 

1a) lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji świadczących usługi 
weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do :  

 szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (7 wyznaczeń), 

 sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, 
targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 

 badania zwierząt umieszczonych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz 
wystawiania świadectw zdrowia (7 wyznaczeń), 

 pobierania próbek do badań; 
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2) wyznaczać osoby niebędące pracownikami inspekcji, posiadające 
odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania czynności pomocniczych (3 wyznaczenia). 
 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących 

usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie lekarza 

weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt,              

w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne. 

 

Wzory zgłoszeń o wyznaczenie dostępne są w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Wyszkowie oraz na stronie www.piwwyszkow.pl. 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                    

w Wyszkowie w terminie do 23 listopada 2018r. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że wyznaczenie następuję z urzędu na 

podstawie decyzji administracyjnej, pierwszeństwo w wyznaczeniu mają pracownicy IW, 

niebędący pracownikami PIW. 

Zgłoszenie przez Państwa gotowości do wykonywania czynności zleconych nie jest 

równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii                           

w Wyszkowie. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

http://www.piwwyszkow.pl/

