
Lubliniec, 5 listopada 2021 r. 

OGŁOSZENIE  NABORU 

Zgodnie z pkt. 2. Procedury wyznaczenia lekarzy weterynarii i osób personelu 

pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do czynności, o których 

mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy 

Lekarz Weterynarii w Lublińcu ogłasza nabór na rok 2022 dla: 

1) lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej; 

2) lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi 

weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt; 

3) lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii      

w Lublińcu. 

Przedmiotem wyznaczenia mogą być następujące czynności: 

1) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze; 
2) sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, 

targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt; 
3) badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie 

świadectw zdrowia; 
4) sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowego  

i poubojowego, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 
zwierząt w trakcie uboju; 

5) badanie mięsa zwierząt łownych; 
6) sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa        

i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia; 
7) sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych        

i produktów jajecznych; 
8) pobieranie próbek do badań; 
9) badanie laboratoryjnego mięsa na obecność włośni; 
10) prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu informuje, że wyznaczenie lekarzy weterynarii 

do powyższych czynności jest ściśle powiązane z analizą braków kadrowych do ich 

wykonania. Obszarem wykonywania wyznaczonych czynności jest teren powiatu 

lublinieckiego.  

Wyznaczenia będą udzielane na rok 2022, a poszczególne zadania w ramach wyznaczeń 

będą przydzielane w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji. 



Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu zawiadamia, że w grudniu 2020 roku zostanie 

wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie wyznaczenia osób do 

wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 306). 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy powinny w nieprzekraczalnym terminie    

do dnia 30 listopada 2021 r. dostarczyć, osobiście lub elektronicznie, do siedziby 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec lub na 

adres e-mail: lubliniec.piw@wetgiw.gov.pl następujące dokumenty: 

• zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których 

mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - załącznik 1; 

• dokumenty wymienione w punkcie 5 procedury wyznaczenia, a w szczególności 

aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które 

poświadcza zdolność do wykonywania powierzonych zadań; 

• oświadczenie zleceniobiorcy - załącznik 2. 

Formularze dostępne są w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii     w 

Lublińcu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Lublińcu. 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w terminie i kompletne. 
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