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Ogłoszenie 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku w sprawie wyznaczeń lekarzy weterynarii 

do czynności urzędowych na 2021 r. 

W oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1557, z póżn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w 

Lipsku informuje, iż z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2021 r. nie będzie w stanie 

wykonać ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej. 

W związku z powyższym mając na uwadze zbliżający się termin podpisania umów na 

wykonanie czynności zleconych w 2021 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku zwraca się 

z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii. 

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1557, z póżn. zm.) 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 póżn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas 

określony od 12 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. : 

 

1. lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania  na 

terenie powiatu Lipsko: 

 

o badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz 

wystawiania świadectw zdrowia – 1 osoba, 

o 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 - minimalnie 1 osoba, 

o sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i 

wystawiania wymaganych świadectw zdrowia - minimalnie 1 osoba, 

Lipsko, dnia 5 marca 2021 



  

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii ulica numer,  kod pocztowy Miasto  

tel.:  (xx) xxx-xx-xx,  fax: (xx) xxx-xx-xx,  e-mail:  adres@domena.pl,  www.domena.pl 
- 2 - 

o pobierania próbek do badań - minimalnie 1 osoba, 

o badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni - minimalnie 1 osoba, 

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po 

przeprowadzeniu przez PLW postępowania. 

Zgłoszenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem 

postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i 

wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i 

zakwalifikowane do wyznaczenia. 

Dodatkowo lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do: 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 oraz 

sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i 

wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, muszą z wynikiem pozytywnym zdać test, o 

którym mowa w rozdziale I zał. II do rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z 

dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania 

kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów 

przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625. 

Termin, miejsce i czas planowanego testu będą podane w oddzielnym ogłoszeniu, a 

osoby podlegające testowi zostaną o nim poinformowane telefonicznie. Nieobecność bądź 

negatywny wynik testu będą równoznaczne z wykreśleniem z listy kandydatów ubiegających 

się o wyznaczenie do czynności urzędowych. 

Osoby zainteresowane powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 

2021r. dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku, ul. Iłżecka 2  druk 

„Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności o których mowa w art. 16 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej "(załącznik nr 1) wraz z wymaganymi 

dokumentami. 

Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku  

do dnia 15 marca 2021 r 

 


