
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ROK 2022 LEKARZY WETERYNARII
NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ LUB

NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI PIW KATOWICE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach, zgodnie z art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 306)                       ogłasza nabór do podjęcia
czynności z wyznaczenia na rok 2022 :

a) lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, 
a b)  lekarzy  weterynarii  niebędących  pracownikami  Inspekcji,  świadczących  usługi

weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, 

b c) lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Katowicach 

Zakres czynności i liczba wyznaczeń  : 
a a) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze - 12
b c) badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie

świadectw zdrowia - 3
c f)  sprawowanie  nadzoru  nad  rozbiorem,  przetwórstwem  lub  przechowywaniem  mięsa  i

wystawianie wymaganych świadectw zdrowia - 18
d j) pobieranie próbek do badań - 1
e l) badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni - 1

Powiatowy Lekarz  Weterynarii  w  Katowicach  informuje,  że  obszar  wykonywania  wyznaczonych
czynności obejmuje teren miast: Bytom, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie,
Świętochłowice.

Wyznaczenia  będą  udzielane  na  rok  2022,  a  poszczególne  zadania  w  ramach  wyznaczeń  będą
przydzielane w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji. 

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Katowicach  zawiadamia,  że  w  grudniu  2021  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 2021 r. poz. 306).                       

Osoby zainteresowane powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. dostarczyć
do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach,                                   ul. S. Kossutha 11, 40-
844  Katowice  wypełniony  załącznik  nr  1  do  Instrukcji  Głównego  Lekarza  Weterynarii  nr
GIWpr.0200.1.22.2020  z  dnia  5  listopada  2020 r.  tj.  Zgłoszenie  wstępnej  gotowości  do  podjęcia
czynności  z  wyznaczenia,  o  których  mowa  w  art.16  ustawy  o  Inspekcji  Weterynaryjnej  oraz
dokumenty wymienione               w ww. załączniku.
W przypadku złożenia dokumentów wymienionych w powyższym załączniku                     w latach
poprzednich  należy  złożyć  w  PIW  Katowice  wyłącznie  wypełniony  załącznik  nr  1.  Podpisane
dokumenty  w  wersji  papierowej  należy  dostarczyć  do  Sekretariatu  PIW  Katowice  w  zaklejonej
kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem osoby wyrażającej gotowość do podjęcia czynności  z
wyznaczenia.

Zgłoszenia niepodpisane, niekompletne lub złożone po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.

O  TERMINIE  WPŁYWU  DOKUMENTÓW  DECYDUJE  DATA  WPŁYWU  KOMPLETU
WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO URZĘDU, A NIE DATA NADANIA NA POCZCIE. 



Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, że zgłoszenie przez Państwa gotowości do
wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia               29 stycznia 2004 r. o
Inspekcji  Weterynaryjnej  nie  jest  równoznaczne  z  uzyskaniem  wyznaczenia  ani  wszczęciem
postępowania administracyjnego w tym przedmiocie. 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Katowicach, ale będących pracownikami Inspekcji, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po
uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w której kandydat na wyznaczenie
jest zatrudniony lub uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku
powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy. 

W  przypadku  lekarzy  weterynarii  niebędących  pracownikami  Inspekcji,  świadczących  usługi
weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje
po  uzyskaniu  zgody  kierownika  zakładu  leczniczego  dla  zwierząt,  w  ramach  którego  lekarz  ten
świadczy usługi weterynaryjne.


