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OGŁOSZENIE 
 
Nasz znak:    PIW.41.2.2021 

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem informuje iż w 

październiku 2021r. zostanie wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w 

sprawie wyznaczenia do wykonania w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2022r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego czynności urzędowych 

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

(Dz.U. z 2018r. poz.1557 z późn. zm.) tj.: 

 szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – minimalnie 22 osoby; 

 sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży 

zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt 

– maksymalnie 21 osób; 

 badanie zwierząt umieszczonych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz 

wystawiania świadectw zdrowia – minimalnie 26 osób; 

 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 14 osób; 

 sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem  

mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia – minimalnie 14 

osób; 

 pobieranie próbek do badań – minimalnie 21 osób; 

 badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni minimalnie 17 osób; 

 badanie mięsa zwierząt łownych minimalnie 20 osób; 
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 sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem 

oraz przechowywaniem produktów mleczarskich – minimalnie 4 osoby; 

 sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią – minimalnie 1 osoba; 

 prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt – minimalnie 13 osób; 

 czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:                              

a) badań klinicznych zwierząt,                                                                                                                    

b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,                                                          

c) pobierania próbek do badań,                                                                                           

d) sekcji zwłok zwierzęcych; 

- minimalnie 4 osoby; 

 czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w 

ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego 

na podstawie art.57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – minimalnie 4 osoby. 

       Osoby zainteresowane powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia                        

19 listopada 2021r. dostarczyć w zamkniętej i podpisanej kopercie (imię, 

nazwisko, „nabór na ULW) do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem 

Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4 lub drogą mailową na adres: 

wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl  wraz z wymaganymi dokumentami:  

 Druk „ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI do podjęcia czynności z 

wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej” 

(załącznik nr 1) .  

 Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. 

 Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje teoretyczne i praktyczne. 

 Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

 Dokument zawierający zgodę właściwej osoby na wyznaczenia. 

 Potwierdzenie udziału w badaniach biegłości w zakresie badań na obecność 

włośni metodą referencyjną organizowanych przez PIW – PIB w Puławach i 

uzyskanych wynikach. 

 Dokumenty potwierdzające terminowe i rzetelne wykonywanie czynności w 

ostatnim miejscu wyznaczenia oraz prowadzenie związanej z tym 

dokumentacji, a także aktualizowanie wiedzy. 

 Inne. 
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       Pierwszeństwo w wyznaczeniu mają pracownicy IW, niebędący 

pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem 

Mazowieckiem.  

       Wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po 

przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania. 

       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, sprawowanie nadzoru nad 

rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem  mięsa i wystawianiem 

wymaganych świadectw zdrowia, którzy do tej pory nie wykonywali czynności z 

wyznaczenia, w ww. zakresie na terenie powiatu wysokomazowieckiego, muszą 

z wynikiem pozytywnym zdać test, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału I 

załącznika II do rozporządzenia 2019/624.  

      Termin, czas i miejsce testu zostanie podany 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. 

      Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem do dnia 10 grudnia 2021r.  

      Jednocześnie PLW w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż szczegółowa 

procedura wyznaczania zawarta jest w Instrukcji Głównego Lekarza 

Weterynarii nr. GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie 

wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób 

do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia list 

takich osób. 


