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Z,ĄRZĄffZt5uEffi fułn %Ż#nĄ
FowE atoweEo L€ g{a rza Wete i'}ł g'E,a e'E l Ę'v Fa h i a n ł aa* !ę

z dmla '!2 gre*dnEa 2S.<4 r.

w sprawte \łłyznaczania na czas okreśiony lekauy weierynarii niebędących pracownikami
lnspekcji do niektorych czynności, c ktorych mowa w art. 16 usi. 1 pki 1 i "i a) ustawy

z dnia 29 stycznia 2AA4 r. o inspekcji Weterynarylr'rej

{" P*&STA\&A FRĄWN.Ą:

l. Ast. i4' ust tr pkt t) ustawy z dnla 29 s:tycznia Ża04 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(.ij T}z IJ. zZCiar. nr \iŻ, paz 744 ze zrc''),

Ż. rozparządzellie }v{inistra Roinictwa i R-ozwoju Wsi z ónia z dnia 22 kvvietnta 2OO4 r.
v, spras'łlie za!ł'estt cz1,łlności ulykołtyv,alł1lcłł pł'zez osoby łłiebędące pł'acov,łłikałni
{łł.ssłekcji Weteryrlarjljnej oraz hl,ałirtkclcji n:ck o';ó-ił {i}z. iJ nr 89, poz 860).

HE. Z,AR.Z,ĄBZEN{E \ryVBĄ.{E S{Ę CEŁElĘĄ sKft'EśŁEF{ŁĄ:

1) jednoiitego sposobu postępowania Powiatowego Lekarza \'ileterynarii w Pabianicach na
obszarze powiatu pabianickiego pfzy wyzna:zaniu'Iekarzy weterynarii niebędących
pracownikami nnspekc.ji do wykony,łłanla nielitcrych czynnośCi, o ktoryclr 1ło\^/a
viart.tr6trst. 1pkt i i 1a)ustarły zdnia29stycznta2ał4l. o{nspekcjiWeterynaryjnej;

Ż) zgodności z przepisami prawa oraz proceduranri We.'Ilnętrznymi Inspekcjl;
3) wiarygodności i stosowania jasnych, prz€jrzystvch zased \^lyznac.Zax.ia'.
4) przestrzegania i promowalria zasad etycznego postępowania;
5) efekryłvnego i sku-tecznego realizowanie zada'h {nspekcji

Stosowanie Zarządzenia" jako aktu prawa we'urrnętrznego nie moze {ifov/aćrztc do naluszenia
obowiąĄ ącyclr przepisow'

E{E. PGSTAN$WEEN{A OGÓg'Ntr

i. Fowiatorły Lekarz Weterynarii v,/ Fabianicach w\rznacza lekarzy weterynarii
niebędących praccwtrikami Inspekcji Weteryrraryjnej zgodnie z art.'16 ust. i ptrn 1 i 1a
ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. o inspekcji Weteł''',,lłlctł'}jnej zwanej cialej ustawą.

2. Y{yznaczenl'e lekarzy weterYnarii moze nastąpic ułyłącznie ul przypadku spełnienia
\ĄiylT]ogow" o l'torych filowa w rozporządzeniu Ministra Rolnict.,va i Rozrłcju V/si z dnia
z ćnia 22 kwietnia 20a4 t. \4) spra1+'ie zakłesu CZ))??l?OśCi u,,jtkąą1,14,ą7ł;Ch przez osłłby
liebęłlące pł'actllllnikami Iłłspekcji Wetel'1,łłar7,1ne j o|az ku,ahrtkacji tłch ostib
(Dz. U. nr 89. poz.860)

3. Lekarze weterynaril lvyznaczeni w zaliresie obo,łiązkovz i"eati'o-warrych -w ramach
uiyzfla;Zel\ia sa1 |ekarzami urzędowymi i obolł-iązurją ieli. rzetęlnośc' bezstroirliość
i ternrinowośc wykonywania powierzc'nyclr ohovrialkoi,v. Wyznaezeni 1ekarze
weterynarii są zobovulązafiI c]o zactrowania poi:ihości informacji pozyskanych przy
vryko nywairiu ob owi ą.zkow real izowany c; ir r,v rałl-lac !r \^i y Zfiaczer)i a'

4. Wyznaczenia cbejrrrują maksymalnie okres jednegc rcklr kaiendarzowe'Ęo, to jest nie
dhvej rriz clo 3 i gn-:dnia rokr.r, ktoręgo dolycz;l ..ł'1zzilaczenie-
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Fo'wial_owy ŁęL:arz Weterynai'ii w Fabianieach rł' cbszarzę svrojego działe"nta i-rstala za'l<ręs
zada-n będąc1'o!: prze<lrniote.a\\',n\łznalzenLa otaz plzygoiowlije inforrnaoję' ktora powiilna-
Zi',łlierac 

'

i ) ,;harakt-e"r, ::akres i ił\;alizałję za'{'tL,,Ł;

Ż'} spcsob iternrin składar:ia -"vnioskcrv przez lekarzv vłete,rynarir ubiegając.,,cl-l się
o ,łtyznaczeni9,

3 ) ternrin rozpati'yłania -wnicslilw.

informacja ta jest pcldawarla łio publicznej wiadomośc-i poprzęZ |)1'l,Lęszęzęnię je.i na
stronie intel'neto'wej Fowiato'rcgo Inspektoratu V/eteryliarii w Fabianicach {tsIP) oraz
=l/ Sposób zwyczłjovło przyiQty -zu Fc';riatc-wvrłr Inspeliio|ecie lVeteryira.rii rą' Fabianica'cl:
Pubłil<acja in{brn:acii inusi nasta;;ic, cł najnłrriej na' dwa' tygodnie przed tel'rnitrenl
zako'i,czenta" str<łarl an i a -wnic sko',ł.

Fowiatowy Lękarz V1eteryna'rii -w Pabianicach udostęcnia form'*Jarzę wnioskcr.ł
a wznaczenie stanowiące zclfącznik nl'1 do niniejszej instrukcji lekarzam weterynarii
za i ntereso w an'.r rn w y zneczen i em

4. Do składanyclr 'wnioskołv dołąe za Się dokułtenty lvyszczegolnionę vł wlw forinu]arzu
-ł postaci kopii pctx'ierdzcnej za zgoclnośc z oryginałem'

5. Z obowięki zŁozenia kopii doktifileiltotł' zvzoinieni są iekarze weterynarii, ktarzy składali
w Fowiatcwi,ffi Inspektoracie 1Veteryna'rii w Fabianicach dokurnenty w lataęhubiegłych.

V. ts.GZPAT'RYX-ryAIqEE WN{* SKS}ry

1' F"ozpatryłva-nie wniosi<ow odbyłva się komrsyjnie.

l) Fovłiatovry Lekarz i'Ę-eterynarii w Pabianicach, spośrocl pracownikow Powiato$/ego
inspekicratu Weterynarii -'or Fabianicaclt powołuje Koinisję clo spraw fozpatrzel]ia
wnioskow iłl<arzy r,ve-teryttarii ubiegającycir się o \lryzna:Zenie, nvaną dalej Komisją
ktorej pracciTl przeviodniczy osobiscie. Komisja obok przewodniczącego si<łada się z
co najmniej dvloch człontr:łw'

2'l Kcmisja -,ł{ \nyzna:złnyffl 7I'Zę,Z ł}ovliatcviego Lekarza \Źieteryrrarii 'w Fabianicaeh
'lerminie zbieła się na pcsiedzenii-l, na lłicrytn rozpatruje -wnioski

3) Rczpatryvlane wniostr<i są podda.,'''ane ocenie według odpo'wie'dnich krferio-ł
określonych'w r łłłcp zł i kłl y'l ł' J cio nini ej s zego Zar zączęnta'

4) Wszystkie wnioski sprav;dzane są pod względern formainym w zakresie kryterior.v
ob li gat ory'| nych,'l/yffiaganycłi przepi sa mi prav; it

5) izYnioski ]ekar'z'y' 'ń/yzllaczalivcil po rlłz piet_wszy cceniane Są ponadto w zaliresie
1ir5Ąer'ow podsi;a-urrow},ch akreślonycir w :clłcpzlłiht 2 pkt2.

5) Wnioski |ekarzy wyzna:zanycli ilprzednio w powiecie oceniane są ponadto -w zakresie
kr1'teriow określonych w zcr.łączllifuł 2 ust. i' pkt 2 i 3.

7} W przynadkls złoŻęnla r.vięliszej Itłzby ivniosków o wyzna;Zenie w tym samytn
charakteize, zalr:resię i loi<alizacji, ł rłryznaczeniu decydu"je kcmisja dokonując atlaiizy
dctychczascw'ego prlzeb iegu p*rac!.

8i Zę swoicir plac I'ronl!sja przedsiawia propozycje W zakresie \i\lZnaC;-P'1'i-
Fowiatowemrł Łekarzowi lĄetery:rarii rv Pabianicach i następnie po podjęcir-r decyzji
w rozstrzyganych spraw'ach przez j€j przewodniczącego (PLw)' sporządza protokoi
zaulierająły iistę wvzlaczon},ch lei<arzy rl,zeterynarii z podaniem cłrarakteru' ,zai<resl-t
i iokalizacji 'xyznacze#,a Wgląciu do protckołu nloztla cjokołac r\' sekl'ptariacie
Forviatclvegł lnsi;ek:iloratil iłę|eł,i;aiii rv Fa-biarricł'clr I . {

q} Fo publlkacji plr613Lołu lĘi:;lli::ia kcńcz'/ płaCę .3swie!$wYi;tt{A*ł,'d$tlrsvsaattl

if'"ł,{,ur]
.,{łedreep $ł *'a j.m.jłax* ł]*a
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WNIOSEK
o \eyznaczenie do czynności o których mowa w art. 16 łistawy z dnia 29 styeznin ŻGtiĄ r"
o Enspekc.! i Wetełynaryj nej

T^JA
illlię i ullzu,isko

zamteszkaŁy w
adres

wnioskuję o wyzflaczenie do czynnoŚci w zakresie:

t] szczepień ochrotrnych lub badań rozpoznawczych

1poclać -kres i lokali:clc'1ę)

D Sprawowania lladzonr nad miejscami gfomadzenia" Skupu lub sprzedaŻy Zwlefząt,
targowiskami araz wystawami, pokazami lub konkursami z,więrząi''

1poclać :akres i lokali:clc-ię)

n badania zwierząt umleszczatlYch na rynku' przeznaczonych do wywozu oraz wysta\Ą'iania
świadectw zdrowia

1poclac :akrc s i loka l i :a c'i ę)

! Sprawowania nadzoru nad ubojem zwlęrząt rzeżl1ych, w tynr badania przędubojowego i
poubojowego, oceny mięsa 1 nadzoru nad pl'zestrzeganiem przepisow o ochronie zwierzfi w
trakcie uboju:

rpoclać lokali:ac.1ę)

! badania mięsa zwierząt łownych:

1poclac :akres i l.olłali:uc.ię)

! Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetworstw€in trub przechowywaniern rnięsa i
wyStawiania wymaganych świacectw zdrowia

{ pocla c : al;ł'e s i l oka l i :ac.i ę)

! sprav/owania nadzoru nad punlcami odbioru mieka, jego przetworstwem oraz
przechołvywaniern produktolv mleczarskich:

1 1lot! a c :al;ł'tł's i l oka l i :a c.ię')



lf Sprawołvania nadzwu" 12j 11'yłado.ł.'}ną'-anięm ze sta.iko''l,l rybaekieh i statkow przetworni
produktow rybołow-stlł,a" nad obrobka." przetlaorstwem i pizechowywaniem tych produkto-ov
oraz slirnaliorv i +^5

(podoc :ala'es i lokali -łc.ię}
tr sprawolvania nadzor'J nad przet-wói^stvrem i przechow1rvaniem jaj konsr-rinpcyjrrych
i produkto"w ia3eczn1i łh,

(pacllc :akres i iokali:ac.lę)

n pobierania probek doba"datt

ipotltłc :altre.s i l.okctl i:ac'ię

D spralvowan1a na-dzotu nad sprzedaŻąbezpośrednią:

1pocicłc :akres i lokali:ac.ię)

n Ł,adania laboratoryjnego rnięSa na obęcnośc włośni:

1 
po tltl c : akre s l lokali:a c 7 ę)

Istotpae ixafonnmacj e:

{. &otychczass\pe doświadczerrie xv zakres;e wErioskswax!ego $/yznaezenia:

tE. Wyt<omyweFae aktualmie aajęcift z Ętelłłr wyks{eywexaia praF<tyki własraej, urnowy
o prffcę lub ąlxmóąv aylva1Ęspl"'łwx?yah {w tynre lErnów z,wyzth&tzenia przez FLWi:

c1ata i poclpis rrłrioskr't j i1r:.'go



ZałączraEk I.{n 2

ARKETSZ OCilNY
wniosku o wyznaczenie do niektórych czynnościo o EitórycEa rnowa

w art. x6 ustawy z dclia 29 styczmia 2s04 r. o trnspekcji lVeterynaanłjne.i

Irrrię i rrazrvisko rirtioskirjąceq6

Krweria oceny -wniosków a wznaęzetłie w zakresie Spfawowania ttadzoru nad ubojem
zlvtetząt'.

1. Kn_yteria obEigatoryjne {zaznaczyć spełrrienie knyt,eniurn znakiem Xi

Dyptrom \ekarza lveterynarii
Zaśwtadczenie lekarskie do celow
sanit arno - ep i d ern i o Io gi cznyc h

Prawo do wykcnywania zawodu
Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie
badania w kierunku włośni*

Zaśwtadczenie o odbyciu praktyi<i Tytuł do ubezpieczeń społecznych

Brak konfl iktu interesow
Zaświadczenie o szkcleniu w zakresie
normy PN-EN T"SO llEC / 17 025*

*jeśli wymagane

2. Kryteria podstawowe

3" Kryteria dła lekarzy powtónrrie uhiega3ącycEa się o wyzmaczenie

Krytenium oceny Gcenil
Frawidłowo śc wykonywanych czynności w zakresię wyzrr;zenia
Rzetelno Śc sp or ządzanej dokunrentacj i

Terminowość raportowania

Kry{erium oceny Ocena

Zakres aktualnie wykonywanych obowiązkow
odiegłośc od miejsca zamieszkania do miejscawyznaczenia
Szkoleni a podstar.vowe

Szltolełi a clodatl'crve

Znajomośc przepisow',pakietu higienicznego'

,{ - oce11a poz1t.vr..na



ZałączniE<i.

D Dyplorr lekarza weterynarii nr ...

tr Frawo do wykonyvanta zawodulekarza weterynarii n;

n Zaś:wiadczenie o wrnaganym stazu pracy
D Zaświadczenie o wymaganej praktyce podyploniowej
! Zaślviadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiolog tczny łh.
D Zaśwtadczenie o szkoleniu vz zakresie badania w kierunku włośni
tr Zaświadczęnie o szkoleniu w zakresie noj:rny PN-EN ŁsolTB'Cll7aŻs
D Dyplom specjalisty w zakresie

D Inne

n
tr

Inflor'naac.i e dcda"ct<owe (wypełnia Fffi/)


