Ostrów Mazowiecka, 12 czerwca 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Ostrowi Mazowieckiej

PIW.Fin-Ad.4100.7.2019

Nasz znak:
Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

OGŁOSZENIE
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie wyznaczeń lekarzy
weterynarii do czynności urzędowych na 2019 rok.
W oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.
2018 poz. 1557) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż z przyczyn
finansowych i organizacyjnych w 2019 roku nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań
Inspekcji. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
zwraca się z prośbą o zgłaszanie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia przez
lekarzy weterynarii.
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2018
poz. 1557) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji
Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89 poz. 860 z późn. zm.) po przeprowadzonej
analizie w obszarze powiatu ostrowskiego w zakresie potrzeby wyznaczania Powiatowy Lekarz
Weterynarii ustalił zakres będący przedmiotem wyznaczania.
Tym samym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej zamierza wyznaczyć
na rok 2019 lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, lekarzy weterynarii
świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt bądź lekarzy
weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi
Mazowieckiej do:
a) wykonywania szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
b) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania
świadectw zdrowia,
c) pobierania próbek do badań,
na terenie gminy Andrzejewo;
lub wyznaczać na rok 2019 lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji bądź lekarzy
weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi
Mazowieckiej do:
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a)
b)

wykonywania szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania
świadectw zdrowia,
c) pobierania próbek do badań,
na terenie gminy Andrzejewo;
d) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni:
na terenie powiatu ostrowskiego.
Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania czynności urzędowych (zleconych) przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii winni spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności
wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji
tych osób (Dz. U. Nr 89 poz. 860 z późn. zm.).
Zgłoszenie o gotowości należy złożyć w siedzibie urzędu do dnia 30 czerwca 2019r. zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zapoznawanie się ze zgłoszeniami będzie
odbywać się do 7 lipca 2019 r.
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje,
iż zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z
wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu
tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane i wybrane
do wyznaczenia.
Pierwszeństwo w wyznaczeniu mają pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebędący
pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej.

Rozpatrywanie zgłoszeń będzie odbywać się zgodnie z Instrukcją postępowania
w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących jak i będących
pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności urzędowych
będącą załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 192 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii z dnia 22 października 2018 r.:
1.
2.
3.
4.








Zgłoszenia lekarzy weterynarii, ubiegających się o wyznaczenie rozpatruje Powiatowy
Lekarz Weterynarii.
Rozpatrywane zgłoszenia są poddawane ocenie formalnej i merytorycznej.
Ocena formalna dokonywana jest w zakresie kryteriów obligatoryjnych, wymaganych
przepisami prawa.
Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie jest w chwili dokonywania oceny
pracownikiem IW - 10 pkt;
czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie pracowała w IW więcej niż 3 lata - 10 pkt;
czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie ma więcej niż 10 lat doświadczenia
w zawodzie lekarza weterynarii lub pokrewnym związanym z weterynarią - 10 pkt;
czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie nie ukończyła 65 lat - 20 pkt;
czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie ukończyły jedną z następujących
specjalizacji zawodowych w zależności od rodzaju czynności do jakich może zostać
wyznaczona: epizootiologia i administracja weterynaryjna, higiena zwierząt rzeźnych
i żywności zwierzęcego pochodzenia, choroby drobiu i ptaków ozdobnych, choroby trzody
chlewnej, choroby przeżuwaczy - 20 pkt;
czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie była już uprzednio wyznaczana do
wykonywania czynności urzędowych - 30 pkt.

5.

6.

7.
8.
9.

Powiatowy lekarz weterynarii przy dokonywaniu wyboru oprócz kryteriów obligatoryjnych
wskazanych w instrukcji może wziąć pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji
także inne okoliczności, które mają znaczenie w jego ocenie w przedmiotowej sprawie, które
zostaną przez niego pisemnie uzasadnione w arkuszu oceny.
Oceny merytorycznej dokonuje się poprzez przyznanie punktów w wysokości wskazanej
powyżej. Maksymalna łączna liczba punktów, które mogą być przyznane wynosi 100.
Uzyskanie mniej niż 50 punktów uniemożliwia uzyskanie wyznaczenia do wykonywania
czynności urzędowych.
Ocena merytoryczna przeprowadzana jest jedynie wobec zgłoszeń, które spełniają warunki
formalne.
Ocenie nie podlegają wnioski niekompletne.
Względem osób, które mają zostać wyznaczone Powiatowy Lekarz Weterynarii wszczyna
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia.

ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI
do podjęcia czynności z wyznaczenia o których mowa w art. 16
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko
zamieszkały w …………………………………………………………………………………………………………………….…………………
adres
PESEL: ………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………..
Zgłaszam wstępną gotowość do wykonywania czynności z art.16 ustawy o inspekcji weterynaryjnej:
W ramach indywidualnej praktyki weterynaryjnej:

Rodzaj czynności

Zaznaczyć Miejsce/obszar
odpowiednie wyznaczenia:

szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych
badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu
oraz wystawiania świadectw zdrowia
pobierania próbek do badań

badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni

W ramach zakładu leczniczego dla zwierząt:

Rodzaj czynności
szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych
badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu
oraz wystawiania świadectw zdrowia
pobierania próbek do badań

Zaznaczyć Miejsce/obszar
odpowiednie wyznaczenia:

Jednocześnie informuję, że:

TAK
Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii i jestem
wpisany do rejestru ..................................................…..................................………………………….
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod nr ………………….......................…………………………
Posiadam odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego i nie wnoszę o
opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z umowy
Oświadczam, że posiadam wymagane przepisami prawa staże/praktyki
Oświadczam, że dysponuję wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do
prawidłowego wykonywania zleconych czynności zarówno w zakresie
przepisów weterynaryjnych jak i przepisów BHP oraz zobowiązuję się do
przestrzegania tych przepisów oraz posiadam
Posiadam odpowiednie warunki do przechowywania biopreparatów i
pobranych prób
Posiadam odpowiedni sprzęt i odzież ochronną do prawidłowego
wykonania zleconych czynności
Świadczę usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt
pod nazwą .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Radę Izby Lekarsko Weterynaryjnej pod numerem .....................................................................................................
Posiadam zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt na
wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust.1 pkt 1a) ustawy z dnia
29.01.2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej
Posiadam samochód marki ............................................................................................................
nr rej ........................................................................ o pojemności silnika ...................................,
który będę wykorzystywał do przejazdów związanych z wykonywaniem
czynności zleconych
Posiadam więcej niż 10 lat doświadczenia w zawodzie lekarza weterynarii
lub pokrewnym związanym z weterynarią
Jestem pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej
Pracowałem/am w Inspekcji Weterynaryjnej więcej niż 3 lata
Byłem/am już wyznaczona do wykonywania czynności urzędowych

NIE

NIE DOTYCZY

Załączniki:
1.

Dyplom lekarza weterynarii nr

2.

Prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii nr ........................................................................

3.

Zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej.

4.

Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

5.

Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie badania w kierunku włośni.

6.

Dyplom specjalisty w zakresie ................................................................................................................................

7.

Oświadczenie / Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 10 letnim doświadczeniu

............................................................................................................................

w zawodzie lekarza weterynarii lub pokrewnym związanym z weterynarią.
8.

Oświadczenie / Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 3 letnim stażu pracy w Inspekcji
Weterynaryjnej.

9.

Oświadczenie o zatrudnieniu w jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej.

10.

Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu do wykonywania czynności urzędowych.

11.

Inne ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie dla potrzeb
postępowania o wyznaczenie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o
Inspekcji Weterynaryjnej.

.........................................................................................................

(podpis zgłaszającego)

Informacje dodatkowe (wypełnia PIW)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

