
Pabianice, dnia2I listopada ża22 r

II§ SPEKCJA §IETERY§ ARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W PABIANICACH

OGŁOSZENIE O NABORZE

powiatowy.Lekarz Weterynarii w Pabianicach w zrviązku z ań. 16 ust,l pkt 1 ustawY

o lrrspekcji \seterynaryjnej z dnia ?9 styczniaż004 r. {t.j. Dz.U, z2aŻ2 r. plz. i570) ogłasza rrabór

na kandydatów :riebędących pracow-nikami Inspekcji do realizacji nizej wymienionYcl. zadań w

ramach umolły_zlecenia r.v okresie od 01 .01 .ża23 dł 3 1 .03.2023 r

Rodzaj czynności:

1. szczepienia oclrronne lub badania rozpoznawcze, 3 lekarzy.

ż. sprawowanie nadzont nad miejscami gromadzenia, skupu lub sPrzedazy zw-ierząt,

targowiskamI oraz wystawami, pokazanri lub konkursami zwierzaj'. 1l,ekarz

3. badania zwterząt umieszczan_vch rra rvnku" przęznaczanych do wJ*wozu oraz -,łYstawiania

śrł-iadectw zdrowia. 3 lekarz1,,

4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zułierząt rzeźnych, rv tym badania przedubojowego

i poubojołvego. oceny mięsa i nadzcru nad przestrzeganiem przepisow o ochrolie zwierząt w

trakcie uboju: 8 1ekarzy,

5- badanie mięsa zlłierzątłownych, 1 ]ekarz;

6. sprarvorł,anie nadzoru nad rozbiorem, przet§,orstwem ]irb PrzechowYwanięm mięsa

i rły stawi ania rły maganych świ adectrv zdrorvi a, 2 |ekar zy ;

7. sprarvorvanie nadzoru nad punktami odbioru mleka jego przetlvorstwem otaz

przechorvy*w ani em prclduktolv m l eczarski ch, 1 l ekarz ;

8- pclbieranie probek do badań: 2|ekarz

9. badanie laboratoryjne mięsa na obecnośc włośni. 3 lekarzy;

10. przeprowadzanie kontroli urzędorłrych rł, ramach zw-alczanła chorob zakaŻnYch zwterząt-

1 lekarz;

11 czynności pcmocnicze rnające na celu poskranrianie Śr.viń wl,konyrvane w ramach Proglamu

ałalłzania choroby Aujeszky'ego u świn, ustanor,ł-ionego na podstawie ań. 57 ustawY z dnia

11 marca 2o04 r. o ochronie zlvterząt łraz zvva7czaniu chorob zakaŹnyah z:wieruąt. 1 osoba

Lokalizacj a wyznaczeń. tęren powi atu pabi anickiego

Povriatorły lnspektorat Weterynarii

tel.: (42} 2|2-r9-r4, fax: (42}212-12-69,

lv }'abianicach, ul, Karniszewicka 37.95-200 Pabianice

e-miril: pabiirnicc-pirł@r,ił:tgirr,.gov.p1, rvił,rr,pirv-pabialice,p1V
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Wymagane dokumenty.

i. wniosek - zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia.

osoby zaintereso*'ane pow,inny złożyc wlr,v dokumentację w. terminie do 05 grudnia 2022 r.
w sekretariaeie powiattwegc Inspektorattr \yeterynarii w pabianicach,
ul. Knrniszewicka 37, 95-200 Pabinnice
w godz. 7:30 - 15:30

Termin realizacji umowy: od 01 stycznia 2a23 r. do 31.03.2023 r.

RozPatruwanie wnioskolł' odbędzie się komisl,jnie w- terminie 3 dni robocze od datv zakoń czenta
przyj mowania wniosków.

lvnioski niepodpisane araz niekompletne pozostan ą bez rozpatrzenta.

WYkonyw-anie czynnoŚci, o ktorych mowa powyzej, następuje po zawarciu przęz powiatowego
Lekarza Weterynarii w Pabianicach z osobą w\zrraęzoną stosownej umowv-zlecenia, podstaw-ę

wvzna3zenia stanorł'i decl,zja administracvjna Powiatorvego Lekarza Wetervnarii lł, Pabianicach
określająca rodzą. miejsce i zakres czynności przekazanl,ch do rłykonania.

Zgłoszenie osob ubiegających się o r.lyznaczenie nie jest rownoznac zne zewszczęciem postępowania
administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczl.ło z urzędu tylko i wyłąsznie względem
osób, któryclr zgłclszenie zostało pozvtywnie zrł,eryfikowane i zakrł,alifikclwane do wyznac zenia.

Preferencje mają osoby posiadające doświadczenie zarvodorłe rł,lłTkonylvaniu w.yzej wymienionych
czyntrosci.

Zastrzęga się prawo uniewaznienia naboru bez podania przydz,yn
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Porvi atorvv lirspektorat Węterl.narii
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