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Regulamin Organizacyj ny
Powiatowego Inspektoratu weterynarii

w Grajewie

W uzgodnieniu z:



Rozdzial I

Postanowienia og6lne

$1

powiatowy Inspektorat weterynarii w Grajewte dzialaw szczeg6lnosci na podstau'ie:

1) ustawy z dnia 29 stycznta 2004 r. o Inspekcji weterynaryjnej (Dz. IJ ' z 2010 r', Nr 1 12,

poz.744 zP62n' zm');

zwoju Wsi z dnia2 marca 2010 r. w sprawie

h i granicznych inspektorat6w weterynarii

Nr 3, poz. 3 ) oraz zarzqdzema nt 32 Ministra
topada 2014 r. zmieniai4cego zarzydzenie w

sprawie organrzacir wojewodzkich, powiatowych i granicznych inspektorat6w

weterynarii(oz. urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju wsi z 20t4 r. poz.26)

3) niniejszegoregulaminu.
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1. Regulamin organizacyjny, zwanym dalej ,,Regulaminem" okresla szczegolow4

or{anizacjg i tryb praci Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grajewie oraz

szl,"eg6tov,ry zakres'zadafr komorek oigan\zacyjnych i stanowisk wchodz4cych w sklad

Inspektoratu.

2. Ilekro6 w Regulaminie jest mowa o:

1) powiecie -nale?y przezto rozumiei powiat grajewski;

Z) powiatowym Lekarzu - nale|y przez to rozumie6 Powiatowego Lekarza Weterynarii

w Grajewie;

Zastgpcy - nale|y przez to rozumiec ZastqpcA Powiatowego Lekarza Weterynarii

w Grajewie

Inspektoracie naleizy ptzez to rozumiei Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Grajewie;

5) kom6rkach organizacyjnych - nalely przez to rozumie6 zespoly i samodzielne

stanowisko pracy okreSlone w $ 11-14 Re5 ulaminu;

6) kierowniku - nalely przezto rozumiei osobE kieruj4c4 lnspektoratem;

7) koordynat orze - nale|y przezto rozumie6 koordynatora zespolu ds. zdrowia i ochrony

zwrcrz4t oraz zespotu ds. bezp\eczeistwa ZywnoSci, pasz ota:z ubocznych produktow

t*r"rrE"y"h - funkcjQ t4 peini starszy inspektor weterynaryjflY, a w razie braku

inspektor weterYnarYjnY.
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1. Inspektoratem kieruje powiatowy Lekarz.

2. Inspektorat zapewnia obslugg reahzacji zad,anpowiatowe go Lekarza:

1) wynikai Ecych z ustawy z dnra29 styczma2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
2) jako dysponenta Srodkow budzetowych na zasadach" okreSlonych w ustawie

o fi nansach publicznych;
3) wynikaj4cych z odrgbnych ustaw.

3 . Inspektorat j est paristwow4 j ednostk4 budZetow4.

4. Terenem dziaLanialnspektoratu jest obszar powiatu;

5. Siedziba Inspektoratu miesci sig w Grajewie, ul. Konopska 64.

Rozdzial II
Organizacj a Inspektoratu

$4
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otganizacyjnvmi, z wylqcziniem samodzielnych stanowisk pracy, kieruj4
KOOrdvnatorzv.

?: I "*9 lach, okt6rym mowa w $ 1 I, 12 i13, koordynatorem mozestarszy inspektor
weterynaryjny, a w rczie jego braku inspektor weterynaryjny.

3' Schemat otganizacyjny Inspektoratu przedstawia zalqcznlknr 1 do niniejszego Regulaminu

Rozdzial III
zasady realizacji zadafi i kierowania prac4 Inspektoratu

$s

1' Powiatowy Lekaru wykonuje zadania przy pomocy powiatowego lnspektoratu
Weterynarii.

2. Do kompetencji Powiatowego Lekarzanale|y w szczeg6lnosci:

1) zatwierdzanie plan6w finansowych w zakresie dochodow i wydatk6w, nadzorowanie
ich wykonanra oraz dysponowanie Srodkami budzetowymi i pozabudzetowymi;

2) reprezentowanie Inspektoratu na.zewnqtrz, wystgpowanie z wnioskami, projektamii opiniami wyruhajqcymi stanowisko Inipekto iatu'oraz skladanie innych ogwiadczeri
woli w sprawach Inspektoratu;



3) wykonywanie obowi4zk6w i uprawnieri zwierzchnika sluZbowego pracownik6w '

Inspektoratu, zgodnie z ptzeprsami prawa pracy i przepisami odrgbnymi, w tym
ustalanie zakres6w czynnoSci pracownik6w Inspektoratu;

4) udzielanie pisemnych upowaznief do wykonywania okreslonych czynnoSci lub

podpisywania pism oraz petnomocnictw do dokonywania czynrtoSci prawnych;

5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarz4dczei;

6) zapewnienie przestzegania ladu i porz4dku, przepis6w przeciwpo?arowych oraz

bezpreczenstwa i higieny pracy w Inspektoracie.
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1. W przypadku nieobecnoSci lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza

dzialalnoSci4 Inspektoratu kieruj e Zastgpca.

2. W przypadku nieobecnoSci lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego

Zastgpcy dzialalnoSci4 Inspektoratu kieruje pisemnie upowaZniony przez Powiatowego

Lekarza pracownik.

3. Powiatowemu Lekarzowi bezpoSrednio podlega.

1) Zespol do spraw bezpieczefistwa zywnoSci;

2) Zespol do spraw pasziutylizacii,
3) Zespo\ do spraw finansowo-ksiggowych;

4) Zespol do spraw administracyjnych;

5) Samodzielne stanowisko do spraw obslugi prawnej;

4. Zastgpcy bezpoSrednio podlega:

1) Zesp6\ ds. zdrowia i ochrony zwrerzqt.
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1. Koordynatorzy zespol6w odpowiadajqza:

D nale|yte zorganrzowanie pracy zespolu i zapoznanie podlegtrych pracownik6w
z obowi4zuj 4cymi przepisami prawa;

2) porz4dek i dyscyplinQ pracy;
3) merytoryczn4 i formalno-prawn4 poprawnoS(, zalatwianych spraw.

2. Koordynatorzy zespol6w dokonuj4 podzialu zadan dla poszczegolnych pracownik6w
nich kom6rek organizacyjnych oraz ustalaj4 na piSmie propozycje zakres6w
obowi4zk6w, kt6re prze dkladaj 4 P owi atowemu L ekarzowi do zatw ier dzenta.
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i' Projekty pism, dokument6w, um6w, porozumiefi, decyzji administracyjnych i akt6wprawnych wydawanych ptzez Powiatowego Lekarza opracowuje wlasciwa kom6rkaotganizacyjna, z ktorej zakresem dzialanialwiqzanejest pismo, ut t pru*ny, dokument,porozurnienie, decyzja administr acyjna.

2' Projekty akt6w prawa wewngtrznego winny by(, przygotowane ze szczeg6ln4 starannosci*oraz odpowiadal zasadom techniki prawodawc z;j, 
-

3' Projekty akt6w prawa wewngtrznego, um6w, porozumieh oraz pism procesowych,powinny byi parafowane przez:

dzialania zw i4zany j est akt prawny ;
gdy treS6 aktu dotyczy budzetu lub ma

oprawnym i redakcyjnym.

byd parafowane przez:

z kt6rego zakresem dzialania zwrqzany jest

3) gl6wnego ksiggowego - w przypadku, gdy tresi pism a czy dokumentu dotyczybudzetu lub ma powodowai skutkffinu.rroir..

ieniEZnego i materialowego, jak r6wnieL inne
podstawg do otrzymania lub

owa w$6ust. I,oraz
o inny pracownik zastgpuj4cy Gl6wnego
e upowaZniony przez powiatowe go Lekaria,

6' Podpisui4cy i parafui4cy pisma odpowiadai q za.ichmerytoryczn4 tresi, formg, a takLe zazgodnoSd zprzepisami prawa oraz zinteresem publicznym,

Pracownicy Inspektoratu podpisuj4 pisma,
dokumenty w sprawach, do iaiiwienia
Powiatowe go Lekarza.

$e

decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne
kt6rych zostali imiennie upowaznleni przez
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1. Symbolikg oznaczania pism wychodz4cych z
i stanowisk pracy okreSla zalacznik nr'2.

poszczeg6lnych kom6rek organizacyj nych

Obieg dokumentacji wewngtrznej Inspektoratu
Powiatowy Lekarz.

2. ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej



Rozdzial IV
Szczeg6lowyzakresdzialaniakom6rekorganizacyjnych
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i. Do zadaiZespolu do spraw zdrowia i ochrony zw\etzqtnale|y:

l) prowadzenie spraw zwi4zanychz ochron4 zdrowia zwierzqt r zwalczaniem chor6b

zakaznych zwrerz4t w tym chorob odzwierzqcych;

2) sprawowanie nadzoru nad wprowadzantem zwierzqt na rynek;

3) przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwrerzqt

w rozumieniu przepis6w o kontroli weterynaryjnej w handlu;

4) badania kontrolne zakazefi zwierzql;

5) monitorowanie chor6b odzwierzgcych i

chorobotw6rczYch;
6) opracowywanie i aktua\zacjaplan6w gotowoSci zw alczania chor6 b zaka2nY ch

zwHz4t;
7\ S;

il ektorem SanitarnYm w .Grljewiew zakresie zwalczantachor6b

zakalnychzwretz4t1,
g) sprawowanie nadzoru nad lecznictwem zwietzqtw aspekcie zagroLeh

epidemiologicznYch;
10) prowadzen\e magazyrlu na sprzqt do badafr w zakresie zwalczania chor6b

zakainych we wspolpracy zzespoLem 1s. zdrowia i ochrony zwreru4t;

11) spra'wor,vanie nadioru nad zdrowiem zwterz'qtprzeznaczonych do rozrodt otaz
' 

3at oScia zdrowotn4 materialu biologicznego, jaj wylggowych drobiu i produktow

akwakulturY.
l2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiemprzepis6w o ochronie zwretz4t;

l l sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagair weterynaryjnych;
' * gorpodarstwach utrzymuj4cych zt rerzqlagospodarskie (dobrostan zwterz4l

w gospodarstwach);
l+; nJazOrnad transportem, skupem, targami, wystawami, miejscami gromadzenta

zwterz4t;
I 5) prowadzenie rej estru nadzorowanych podmiot6w;

I Ol ipru*owanie nadzoru na zasad identyfrkacji i rejestracji

zwierzqL oraz Przemiesz
t7) vtykonywanie zadafr zwi4zanychzko 4 wymog6w wzajemnej zgodnosci.

2, W sklad zespolu, o kt6rym mowa w ust. 1 wchodz4 nastqpuj4ce stanowiska placy:

1) ds, zwalczania chor6b zakalnych zw\erz7t r

( koordynatora zesPolu),

2) ds. ochronY zwrerz1t,

3) ds. identyfrkacji i rejestracji zwrerz4t oraz

zgodnoSci,

4 stanowisko kontrolera weterynaryJnego'

odzwierzgcych czYnnik6w

higieny materialu biologicznego

kontroli wymog6w wzajemnej
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l. Do zadan zespolu do spraw bezpieczeistwa zywnoSci nalezy:

I) sprawowanie nadzoru nad badaniem zwmzyt rueLnych przed ubojem, metodami
uboju, badaniem poubojowym, w tym badaniem na wloSnie metod4 wytrawiania,
wydawaniem oceny migsa, znakowaniem oraz postgpowaniem z migsem
niezdatnym i ubocznymi produktami pochodzenra zwrerzgcego w jednostkach
nadzorowanych;

2) koordynowanie systemu zarzadzania jakoSci4 w Terenowych Punktach
Wykrywania WloSni w Grajewie i Rajgrodzie;

3) sprawowanie nadzoru nad bezpieczef,stwem produkt6w pochodzeniazwierzEcego,
w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszazanru na
rynku orM w sprzedaZy bezpoSredniej ;

4) monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostaloSci chemicznych,
biologicznych, produkt6w leczniczych i skaZeri promieniotworczych u zwierz1t,
w ich wydzielinach i wydalinach, tkankach lub narzqdach zwreruEt, w produktach
pochodzenra zwierzgcego or az w wodzie przeznaczonej do poj enia zwierzqt ;5) monitorowanie chor6b odzwierzgcych i odzwierzgcych czynnik6w
chorobotw 6r czy ch w pro duktach po cho dz enia zwierzgce go ;

6) przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produkt6w
w rozumieniu przepis6w o kontroii weterynaryjnej w handlu;

7) wsp6lpraca z Paristwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Grajewie
w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi ZywnoSci pochodzenia
zwrerzgaego;

8) opiniowanie zgodnoSci z warunkami weterynaryjnymi projektow i przedsigwzigi
zreahzowanych inwestycji wspomaganych przez Agencje Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ze Srodk6w pochodz4cych z funduszy Unli
Europejskiej;

9) przyjmowanie informacii o niebezpiecznych produktach spo?ywczych oraz ocena
ryzyka i stopniem zagrohema; przekazywanie tych informacji do kieruj4cego
sieci4 systemu RASFF.

I 0) prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiot6w.

2. w sklad zespolu, o kt6rym mowa w ust. 1 wchodz4 nastgpuj4ce stanowiska praoy:

l) ds' higieny Srodk6w spo?ywczych pochodzeniazwterzgcego ( koordynatora zespolu),
2) stanowisko inspektora weterynaryjnego.
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I . D o zadah zespoiu do spraw pasz i utylizacji nale|y :

1) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem Srodkow

Zywienia zwierzqt oraz stosowaniem pasz leczniczy ch;

2) sprawowanie nadzoru nad ubocznymi produktami pocho dzenra zwierugcego;

3) monitoring pasz w oparciu o loczny Plan Urzgdowej Kontroli Pasz;

4) monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostatroSci chemicznych,

biologicznych, produkt6w leczniczych i skaZen promieniotw6rczych w Srodkach

Zywienia zw\er zqt w pas zach;

5) monitorowanie chor6b odzwierzgcych i

chorobotw 6rczy ch w paszach;

odzwierzgcych czynnik6w

6) prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiot6w;

7) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych paszach oraz ocenie ryzyka i stopnia

zagroaenia;przekazywanie tych informacji do kieruj4cego sieci4 systemu RASFF.

8) wsp6lpraca z zakladami higieny weterynaryjnej ;

2. W sklad zespolu, o kt6rym mowa w ust. 1 wchodzi nastgpuj4ce stanowisko pracy:

1) ds. pasz i utYlizacji

$14

1. Do zadah zespolu do spraw finansowo - ksiggowych nale2y:

L opracowywanie i realtzacjaplan6w hnansowych w zakresie zatrudnieni4 Srodkow

budzetowych, dochodow wlasnych, zaldadowego funduszu Swiadczefr socjalnych;

2. kontrola racjonalnego wykorzystania Srodk6w rzeczovtych i finansowych;

3 . terminowe realizowanie bielqcy ch platno Sci r zobowrqzan;

4. kontrola i analizarealizacji dochod6w Skarbu Pafstwa, wydatk6w budzetowych i
dochod6w wlasnych j ednostki;

5. prowadzenie rachunkowosci zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami;

6. prowadzenie kasy;
7, sporz1dzanie bilans6w i okresowych sprawozdan finansowych;
8. prowadzenie dokumentacji i windykacji dochod6w budzetowych;
g. prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od os6b fizycznych;

10, sporz4dzanie list plac, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

I l. przekazywanie skladek na ubezpie czenie spoleczne i zdrowotne pracownik6w oraz

prowadzenie obowi4zuj 4cej dokumentacj i ;

I 2. opracowywanie analiz ekonomicznych;
13. piowadzenie ewidencji iloSciowo - wartoSciowej Srodk6w trwalych naliczanie

odpis6w amorty zacyjnYch;

14. przygotowywanie informacji, sprawozdan i anahz dotycz1cych zatrudnienia;

15. obsluga decyzii personalnYch;

16. prowadzenie ewidencji maj4tku zakladu;

17. prowadzenie spraw socjalnych i pracowniczych.

2. Gtowny ksiggowy odpowiada w szczegolnoSci za przestrzeganie przepis6w zawarlych

w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunk<lwoSci oraz realizacjE



nastgpuj4cych zadah w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresierachunkowoSci:
1) stki;
2)
3) i PienigznYmi;

-, zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych zplanemfinansowym,

iTf#l:iff:i 
i rz ete lnoS ci dokument 6w doty, izq.y"i op.rucj i go sp o darc zych

3. W sklad zespolu, o kt6rym mowa w ust.I) gl6wnego ksiggowego,
4 ksiggowego,

I wchodz4 nastgpuj4ce stanowiska pracv:

$ls
1. Do zadan zespolu do spraw administracyjnych nalely:e.,

7.

8.

9

I0<,

1.

z.

3.
/
5.

o.

2' w sktad zespolu, o kt6rym mowa w ust. 1 wchodz4 nastgpui4ce stanowiska pracy:

1) ds. administracyjno_kadrowych,

e ewidencji pism wptrywaj4cych
menty do podpisu pLW;

zesylek oraz wysylanie;
wielanie;

elektronicznej w tym systemu9ZD;
potrzeby kierowanie ich do wlaSciwych

sobowych, przygotow,anie dokumentacji

emerytalno-rentowych: iqzaniemstosunkupracy orazw sprawach

Sluzby Cywilnej.
informacjiisprawozdariwzakresie

chiwum zakladowego;
PIY .* materialy, aparaturg, druki, sprzgt itp. niezbEdne dofunkcjonowania oraz czuwanie nad' prawidlow* eksploataci4pomreszczef, instalacji i wyposaZenia;

s:il]ffittt 
pomieszczeri zakladu i jego otoczenia w nalezytej czysrosci

konserwacji, napraw i remont6w
korzystania Srodk6w rzeczowy ch:

IL
12.

14.

I5.

11IJ

16.



ds. obslugi informatYcznel,

kierowcy,
sprzqtaczkr.
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LDo zadaisamodzielnego stanowiska do spraw obslugi prawnej nale?y:

1' wykonywanie obslugi prawnej Powiatowego Inspektoratu, w t{T Swiadczenie

doradztwa prawnego oraz nadz6r nad przestrzeganiem przepis6w prawnych

Weterynarii przed s4dami administracyjnymi

normatYwnYch

4cYch skutki Pr

, oPiniowanie i

1

- planuje i organizuje zakuPY.

- rozpatruje skargi i prowadzi rejestr skarg dotyc z4cychpodleglych Terenowych Punktow

WykrYwania WloSni
- realizuje zadaniawynikaj4ce z Ustawy o Inspekcji weterynaryjnej dotycz4ce badania na

lt,ouf,jir"r" kompetencje upowaznionych os6b wykonuj4cych badania w Terenowych

Punktach WYkrYwania WloSni'
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Tryb pracy Inspektoratu okresla szczeg6lowo regulamin pracy wprowadzony zarz4dzeniem

PowiatowegoLekarza.

Wykaz zal4cznikow:

l.SchematorganizacyjnyPowiatowegolnspektoratuWeterynarii_zal.Nr1.

2. Wykaz symboli kom6rek organizacyjnych - zaL' m 2'

2)

4)

10


