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Zawiadomienie o naborze kandydatów do wykonywania czynności 

urzędowych z wyznaczenia 

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje, że poszukuje lekarzy 

weterynarii, niebędących/będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do 

wykonywania zleconych czynności urzędowych określonych w art. 16 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r, o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz.U. z 202I r. poz. 306 zę zm.) na 

terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego w zakresie: 

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,  

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

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

wystawiania świadectw zdrowia,  

d) 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,  

e) badania mięsa zwierząt łownych,  

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem 
mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,  

g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz 

przechowywaniem produktów mleczarskich,  

j) pobierania próbek do badań,  

l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,  

m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt;, 

 zgodnie z zakresem prac przewidzianych do wyznaczenia na kolejne kwartały 2023 
roku. 
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Osoby zainteresowane powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r., w sprawie zakresu 

czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89 poz. 860 z poźn.zm.). 

Osoby zainteresowane wyznaczeniem proszone są o składanie w Powiatowym 

Inspektoracie Weterynarii w Wieluniu, zgłoszenia gotowości do wykonywania 

czynności urzędowych z wyznaczenia, o których mowa w ogłoszeniu, w terminie 

do dnia 3 marca 2023r. na formularzu: Zgłoszenie wstępnej gotowości do 

wyznaczenia. Do zgłoszenia należy dołączyć Oświadczenie Zleceniobiorcy (do celów 

ustalenia posiadania obowiązkowego ubezpieczenia społecznego). Druki zgłoszenia 

i oświadczenia osoba zainteresowana wyznaczeniem pobiera w siedzibie 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieluniu lub ze strony internetowej 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieluniu: www.piw.wielun.pl  

Do zgłoszenia gotowości, osoby starające się o Wyznaczenie powinny dołączyć 

następujące dokumenty: 

a. dyplom lekarza weterynarii, 

b. prawo wykonywania zawodu lekarza 

c. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje teoretyczne i 

praktyczne oraz posiadane doświadczenie zawodowe, staż pracy, odpowiednio 

do zakresu, którego dotyczy wyznaczenie, 

d. dokument zwierający zgodę właściwej osoby na wyznaczenie (jeśli dotyczy), 

e. dyplom specjalisty z danej dziedziny, 

f. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku urzędowego lekarza weterynarii oraz do 

celów sanitarno-epidemiologicznych w przypadku Wyznaczenia związanego z 

kontaktem z żywnością, badanie okulistyczne, 

g. zaświadczenie o odbytym szkoleniu Bhp, 

h. inne dokumenty zgodnie z zakresem wyznaczenia. 

Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz 

czytelny i własnoręczny podpis kandydata. 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Powiatowy 

Inspektorat Weterynarii w Wieluniu ul. Kolejowa 63, 98-300 Wieluń lub na adres 

mailowy: wielun.piw@wetgiw.gov.pl . Zgłoszenia złożone po terminie oraz 

niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.  
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