
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach  

z dnia 29 marca 2021 r.  

zmieniające Zarządzenie Nr 2/2014  

z dnia 12 grudnia 2014 r. 
 

w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do 

niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt l i l a )  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

1. art. 14 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 306); 

2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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). 

II. ZARZĄDZENIE WYDAJE SIĘ CELEM OKREŚLENIA: 

1) jednolitego sposobu postępowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach na obszarze 

powiatu pabianickiego przy wyznaczaniu lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji 

do wykonywania niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt l i l a )  ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób do czynności pomocniczych; 

2) zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi Inspekcji; 

3) wiarygodności i stosowania jasnych, przejrzystych zasad wyznaczania; 

4) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 

5) efektywnego i skutecznego realizowanie zadań Inspekcji. 

Stosowanie Zarządzenia, jako aktu prawa wewnętrznego nie może prowadzić do naruszenia 

obowiązujących przepisów. 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach wyznacza lekarzy weterynarii niebędących 

pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby do czynności pomocniczych zgodnie z art. 16 

ust. 1 pkt l i l a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej zwanej dalej ustawą. 

2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii do czynności urzędowych oraz osób do czynności 

pomocniczych może nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa  

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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) oraz w Instrukcji Głównego Lekarza 

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

weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności 

pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób. 

3. Lekarze weterynarii wyznaczeni w zakresie obowiązków realizowanych w ramach wyznaczenia 

są lekarzami urzędowymi i obowiązują ich: rzetelność, bezstronność i terminowość wykonywania 

powierzonych obowiązków. Wyznaczeni lekarze weterynarii są zobowiązani do zachowania 

poufności informacji pozyskanych przy wykonywaniu obowiązków realizowanych w ramach 

wyznaczenia. 

4. Wyznaczenia wydawane są na czas określony i obejmują maksymalnie okres jednego roku 

kalendarzowego, to jest nie dłużej niż do 31 grudnia roku, którego dotyczy wyznaczenie. 

Pabianice, dnia 29.03.2021 r. 

INSPEKCJA W ETERYNARYJNA 
Powiatowy Inspektorat  Weterynar i i  

w Pabianicach  
95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 37 
NIP 729-23-52-151 ; Regon 472060829 
tel. 42 212-19-14, fax 42 212-12-69 (1) 
 



 

IV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE SKŁADANIE WNIOSKÓW 

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach w obszarze swojego działania ustala zakres zadań 

będących przedmiotem wyznaczenia oraz przygotowuje informację, która powinna zawierać: 

1)  rodzaj, zakres i lokalizację zadań; 

2) sposób i termin składania wniosków przez lekarzy weterynarii ubiegających się  

o wyznaczenie; 

3) termin rozpatrywania wniosków; 

4) liczbę lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego 

zakresu. 

2. Informacja ta jest podawana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie 

internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach (BIP) oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pabianicach. Publikacja 

informacji musi nastąpić co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zakończenia składania 

wniosków. 

3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach udostępnia formularze wniosków o wyznaczenie 

stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia lekarzom weterynarii zainteresowanym 

wyznaczeniem oraz osobom do czynności pomocniczych. 

4. Do składanych wniosków dołącza się dokumenty wyszczególnione w w/w formularzu w postaci 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

5. Z obowiązku złożenia kopii dokumentów zwolnieni są lekarze weterynarii i osoby do czynności 

pomocniczych którzy składali w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pabianicach 

dokumenty w latach ubiegłych. 

6. Na terenie powiatu pabianickiego do czynności urzędowych nie wyznacza się osób pozostających  

w bliskich relacjach rodzinnych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii lub jego Zastępcą lub  

w relacjach mogących powodować konflikt interesów w stosunku do kontrolowanych podmiotów. 

7. Zasady określone w pkt 7 dotyczą również osób sprawujących obowiązki Urzędowego Lekarza 

Weterynarii, pozostających w relacjach z właścicielami nadzorowanych jednostek, które mogłyby 

budzić wątpliwości, co do konfliktu interesów. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, lekarz 

wyznaczony składa na piśmie stosowne oświadczenie o zaistniałym fakcie pod rygorem 

natychmiastowego uchylenia decyzji o wyznaczeniu i rozwiązaniu umowy. 

V. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW  

1. Rozpatrywanie wniosków odbywa się komisyjnie. 

1) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach, spośród pracowników Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach powołuje Komisję do spraw rozpatrzenia wniosków 

lekarzy weterynarii i osób do czynności pomocniczych ubiegających się o wyznaczenie, 

zwaną dalej Komisją, której pracom przewodniczy osobiście. Komisja składa się z PLW oraz 

co najmniej po jednym pracowniku merytorycznym z zespołu do spraw zdrowia  

i ochrony zwierząt, zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności oraz zespołu do spraw 

finansowo księgowych. 

2) Komisja w wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach terminie 

zbiera się na posiedzeniu, na którym rozpatruje wnioski. 

3) Rozpatrywane wnioski są poddawane ocenie według odpowiednich kryteriów określonych  

w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 

2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych  

i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób. 

4) Wszystkie wnioski sprawdzane są pod względem formalnym w zakresie kryteriów 

obligatoryjnych, wymaganych przepisami prawa. 

5) W przypadku złożenia większej liczby wniosków o wyznaczenie w tym samym charakterze, 

zakresie i lokalizacji, o wyznaczeniu decyduje komisja dokonując analizy dotychczasowego 

przebiegu pracy. 



6) Ze swoich prac Komisja przedstawia propozycje w zakresie wyznaczenia Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii w Pabianicach i następnie po podjęciu decyzji w rozstrzyganych 

sprawach przez jej przewodniczącego (PLW), sporządza protokół zawierający listę 

wyznaczonych lekarzy weterynarii z podaniem charakteru, zakresu i lokalizacji wyznaczenia 

oraz osób wyznaczonych do czynności pomocniczych. Wglądu do protokołu można dokonać 

w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach. 

 

  


