Maków Mazowiecki, dnia 15 listopada 2016 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Mariusz Dobosz

Nasz znak:

PIW.Fin-KA.41.9.2016

OGŁOSZENIE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór
lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych,
niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności
określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1077) na terenie powiatu makowskiego
w 2017 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie gotowości
do podjęcia współpracy.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim może wyznaczyć
na czas określony:
1) lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do:
 szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 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,
 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,
 badania mięsa zwierząt łownych,
 sprawowania
nadzoru
nad
rozbiorem,
przetwórstwem
lub
przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 pobieranie próbek do badań,
 badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;
1a) lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących
usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do:
 szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
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sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży
zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami
zwierząt,
badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania świadectw zdrowia,
pobierania próbek do badań;

2) wyznaczać osoby niebędące pracownikami inspekcji, posiadające
odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania czynności pomocniczych, t.j. :
a) czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:
 sprawdzanie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są
zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby,
 pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt,
 rutynowanie badania poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny
mięsa,
 znakowanie mięsa;
b) czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane
w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego w świń, ustanowionego na
podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz.1342, z późn.
zm.).
warunki naboru
1. Wyznaczenia obejmują okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r.
2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do
wykonywania niektórych czynności pomocniczych, następuje wyłącznie
w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa 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 kwalifikacje tych osób (Dz. U. z 2004 r., Nr
89 poz. 860 wraz z późn. zm.).
3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii w Makowie Mazowieckim gotowość do wykonywania
określonych czynności (załącznik nr 1), w terminie do dnia 25 listopada
2016 r., na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Druki
zgłoszeń osoba zainteresowana wyznaczeniem pobiera w Powiatowym
Inspektoracie Weterynarii w Makowie Mazowieckim lub jako wydruk ze
strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie
Mazowieckim.
4. Osoba starająca się o wyznaczenie przedstawia Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii w Makowie Mazowieckim następujące dokumenty, stanowiące
załączniki zgłoszenia gotowości, o którym mowa w punkcie 3 „Warunków
naboru”:
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a) prawo wykonywania zawodu (osoba, która po raz pierwszy zgłasza
gotowość wykonywania czynności w powiecie makowskim);
b)

zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji,
o których mowa 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
kwalifikacje tych osób (Dz. U. z 2004 r., Nr 89 poz. 860 wraz z późn.
zm.), (osoba, która po raz pierwszy zgłasza gotowość wykonywania
czynności w powiecie makowskim);

c) zaświadczenie lekarskie wydane do celów sanitarno-epidemiologicznych
i badania okulistyczne, poświadczające zdolność do wykonywania
czynności (w przypadku badania mięsa);
d) oświadczenie do celów ubezpieczeń społecznych.
5. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się komisyjnie.
6. W skład Komisji wchodzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie
Mazowieckim, jako jej przewodniczący oraz dwóch pracowników
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim, jako jej
członków.
7. Komisja rozpatruje złożone zgłoszenia w terminie 7 dni od daty zakończenia
przyjmowania wniosków.
8. Wnioski są poddawane ocenie według kryteriów określonych w załączniku
nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
9. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół zawierający listę wyznaczanych
lekarzy weterynarii i innych osób, z podaniem zakresu wyznaczenia.
10.
Protokół jest niezwłocznie podawany do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Makowie
Mazowieckim oraz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Makowie Mazowieckim.
11.
Wobec osób zakwalifikowanych do wykonywania czynności Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim wszczyna postępowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie i wyznacza je w drodze decyzji
administracyjnej, którą skutecznie doręcza.
12.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim zawiera
z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych
czynności w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. Umowa zawierana jest
na okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. W przypadku
wyznaczeń do wykonywania czynności w terenowych pracowniach
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diagnostyki włośnicy, umowa może być zawarta na okres dłuższy niż 1 rok.
Wykonywanie czynności określonych w umowach, nie stanowi zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy.
13.
Po podpisaniu umowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie
wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych
czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego
Lekarza Weterynarii”.
14.
Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne
z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
15.
W uzasadnionych przypadkach, Powiatowy Lekarz Weterynarii może
również w każdym innym czasie wyznaczyć osoby niebędące pracownikami
Inspekcji Weterynaryjnej, a posiadające tytuł lekarza weterynarii lub
posiadające
kwalifikacje
do
wykonywania
niektórych
czynności
pomocniczych, ubiegające się o wykonywanie zadań, pod warunkiem
złożenia zgłoszenia o wyznaczenie i posiadania wymaganych kwalifikacji.
16.
Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela sekretariat
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim.
Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na stronie internetowej oraz tablicy
ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – oświadczenie o gotowości podjęcia czynności, o których mowa
w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
Załącznik nr 2 – arkusz oceny.
Załącznik nr 3 – oświadczenie do celów ustalenia obowiązkowego ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego.
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