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zautiadomienie
o lnabotze kandydatów do wykonyrwania czynności urzędowych

z wyznaczenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje że poszukuje lekarzy weterynarii,
niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania zleconych czynności
urzędowych określonych w art. l6 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (

Dz. U. z 20t8 r., poz. 1557 ze zm,) w ubojniach bydła, świń i owiec na terenie powiatu
skierniewickiego,

Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach poszukuje lekarzy weterynarii,
niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania zleconych czynności
urzędowych w zakresie:

o szczapień ochronnych i badań rozpoznawczych
. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt

targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt
. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz

wystawiania świadęctw zdrowia
. przeprowadzania kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakażnych

zwierząt

Osoby zainteresowane powinny spełniaó warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia22 kwietnia 2004r., w sprawie zakresu czynności wykonywanychprzez osoby
niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalif,rkacji tych osób (Dz. U. Nr 89 poz.
860 zpóżn,zm.).

Osoby zainteresowane proszone są o składanie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Skierniewicach zgłoszenia gotowości do wykonywania czynności urzędowych z vłyznaczenia, o
których mowa w ogłoszeniu, w terminie do dnia 31 maja2021r. na formu|arzu: Zgłoszenie wstępnej
gotowości. Do zgłoszenia nalezy dołączyó Oświadczenie Zleceniobiorcy (do celów ustalenia
posiadania obowiązkowego ubezpieczenia społecznego) . Druki zgłoszenia i oświadczenia osoba
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zainteresowana wyznaczeniem pobiera w siedzibie PIW Skierniewice lub jako wydruk ze strony
internetowej PIW Skierniewice.

Do zgłoszenia gotowości, osoby starające się o wznaczenie powinny dołączyć następujące
dokumenty:

. Dyplom lekarza weterynarii
o prawo wykonywania zawodu lekarzaweterynarii
. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje teoretyczne i

praktyczne oraz posiadane doświadczenie zawodowelstaż pracy, odpowiednio do
zakresu którego doty czy vły znaczenie

o Dokument zwierający zgodę właściwej osoby nawznaczenie (eśli dotyczy)
. Dyplom specjalisty z danej dziedziny
c zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonyrvania

pracy na stanowisku urzędowego |ękarza weterynarii oruz do celów sanitarno-
epidemiologicznych w przypadkvwyznaczent związanychz kontaktem zywnością.

o zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHp
o Irrne dokumenty zgodnie z zakresem vłyznaczenia

Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawieraó datę oraz czylelny
własnoręczny podpis kandydata.

Dokumenty na|eży dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Skierniewicach ul. Miedniewicka 25,96-100 Skierniewice lub na adres mailowy:
skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl. Zgłoszenia złożonę po terminie oraz nie spełniające wymogów
formalnych nie będą rozpatrywane,

Wszelkie dodatkowe informacje z zaktęsu naboru można uzyskać w biurze Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Skiemiewicach lub pod nr telefonu 46 833 32 68.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje, że szczegółowaprocedura
wznaczania zawartajest w ,,Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200l .22.2020 z
dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności
urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich
osób".

Ogłoszenie zarnięszcza się niezwłocznlę na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Skierniewicach otaz na stronie intemetowej PIW Skierniewice.

załącznikiz
Zalącznlk nr 1 - zgłoszenie wstępnej gotowości podjęcia czynności, o których mowa w art. 16 z
dnia 29 stycznia 20O4r. ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Załącznik nr 2 - oświadczenie Zleceniobiorcy (do celów ustalenia obowiązkowego ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego).
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