
    

INSPEKCJA 
WETERYNARYJNA  

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 

w GŁOGOWIE 

 
 

Ogłoszenie 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie  

w sprawie wyznaczeń lekarzy weterynarii i innych osób 

do czynności urzędowych na rok 2021 
 

           Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie, informuje że ze względu na 

warunki organizacyjne i finansowe nie będzie w stanie w roku 2021 wykonywać 

zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U z 2018r., poz. 1557 ze zm.) w oparciu 

o zasoby kadrowe Inspektoratu. 

            W związku z powyższym  uwzględniając możliwości zawarte w art. 16 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U z 20018 r., 

poz. 1557 ze zm.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie zwraca się z prośbą 

o zgłaszanie gotowości lekarzy weterynarii/osób nie będących lekarzami 

weterynarii do podjęcia współpracy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w 

ramach umowy cywilnoprawnej przy realizacji niżej wymienionych zadań: 

 

A) Wykonywane zadania oraz potrzebne kwalifikacje 

 

I. Rodzaj i zakres czynności, które będą objęte wyznaczeniem oraz ilość lekarzy 

weterynarii i innych osób niezbędnych do wyznaczenia we wskazanym 

rodzaju i zakresie czynności: 

1. badania, w celu kontroli występowania gruźlicy bydła w 

miejscowościach Borków, Głogów, Grochowice, Skidniów, Wojszyn, 

Zabiele 

i. lekarz wet. - 2, 

ii. inne osoby - 2; 

2. pobierania materiału do badań, w celu kontroli występowania 

brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła w miejscowościach 

Borków, Głogów, Grochowice, Skidniów, Wojszyn, Zabiele 

i. lekarz wet - 2, 

ii. inne osoby - 2; 



3. pobieranie materiału do badań w ramach realizacji programu 

zwalczania choroby Aujeszkyego u świń we wszystkich stadach świń 

na terenie powiatu głogowskiego 

i. lekarze wet. - 2, 

ii. inne osoby - 2; 

4. pobierania prób w ramach realizacji badań kontrolnych zakażeń 

zwierząt na terenie powiatu głogowskiego 

i. lekarze wet. - 2; 

5. badania, w ramach obserwacji zwierząt w związku z podejrzeniem 

wścieklizny na terenie całego powiatu głogowskiego 

i. lekarze wet - 8; 

6. badania świń umieszczanych na rynku, wraz z wystawianiem 

wymaganych świadectw zdrowia na terenie powiatu głogowskiego 

i. lekarze wet. - 2, 

7. pobieranie materiału do badań w związku z przemieszczeniami świń 

poza strefy zagrożenia i objęte ograniczeniami w związku ze 

zwalczaniem ASF na terenie powiatu głogowskiego 

i. lekarze wet. – 2 

ii. inne osoby - 2. 

8. badanie przedubojowe i poubojowe oraz ocena mięsa pochodzącego z 

uboju domowego a także badania mięsa zwierząt łownych na całym 

obszarze powiatu głogowskiego 

i. lekarze wet. - 2 

9. badanie mięsa na obecność włośni 

i. lekarze wet. - 3 

 

     O wyznaczenie do w/w zadań mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł lekarza 

weterynarii z prawem do wykonywania zawodu, którzy dla poszczególnych 

zakresów wyznaczenia spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności 

wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej 

oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 nr 89, poz. 860 ze zm.)/ Rozporządzenia 

Komisji (UE) 2019/624  z dnia 08 lutego 20019 r.) załącznik nr II. 

    

Zadania dla innych osób do wykonywania na terenie powiatu głogowskiego to 

czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach 

programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, afrykańskiego pomoru świń 

oraz prowadzenie dokumentacji i poskramianie zwierząt w ramach badań 

kontrolnych bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy oraz enzootycznej białaczki 

bydła. 

 

   O wyznaczenie do tych czynności mogą ubiegać się osoby niebędące lekarzami 

weterynarii, które posiadają doświadczenie w zakresie poskramiania zwierząt 

gospodarskich lub osoby, zostaną przyuczone przez lekarza weterynarii do 

wykonywania tych czynności. 

 

 



B) Wymagane dokumenty oraz procedura wyznaczania 

 

1. Osoby zainteresowane powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

11 grudnia 2020 r. dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Głogowie, ul. Sikorskiego 45, 67-200 Głogów, druk ,,Zgłoszenie wstępnej 

gotowości do podjęcia czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej” (załącznik nr 1) wraz z 

wymaganymi, wymienionymi w tym załączniku dokumentami oraz 

wypełnione i podpisane oświadczenia – dostępne na stronie internetowej 

PIW w Głogowie 

2. Termin rozpatrywania zgłoszeń do 16.12.2020 r. 

3. Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po 

przeprowadzeniu przez PLW postępowania administracyjnego. 

4. Zgłoszenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z 

wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie 

się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie 

zostało pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym i 

merytorycznym i zostały zakwalifikowane do wyznaczenia. 

 

 


