
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
w Nidzicy

13-100 Nidzica, ul. Limanowskiego 1 
tel./fax 89-625-25-15 OgłOSZenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy 
w związku z art. 16 ust.l pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn. zm)

Nidzica dnia 26.11.2020 r.

ogłasza nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w ramach 
umowy zlecenia na terenie powiatu nidzickiego w zakresie:

Rodzaj czynności
liczba lekarzy 
weterynarii

szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych na terenie powiatu 
nidzickiego

7

sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży 
zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt 
na terenie powiatu nidzickiego

1

badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz 
wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu nidzickiego 3

sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania 
przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju

3

badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu nidzickiego 2

sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub
przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia

1

pobierania próbek do badań 7

badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni 3

prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt na terenie powiatu nidzickiego 7

W przypadku zainteresowania wyznaczeniem do wykonywania na terenie powiatu nidzickiego 
w 2021 roku zadań określonych w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, popartego 
posiadaniem wymaganych kwalifikacji oraz warunków technicznych i organizacyjnych do 
realizacji tych zadań w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z obowiązujących 
przepisów, należy złożyć pisemne zgłoszenie udziału w niniejszym postępowaniu dostarczając 
do PIW w Nidzicy ul. Limanowskiego 1 do dnia 9 grudnia 2020 roku wypełniony Załącznik 
do „Ogłoszenia o naborze lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w 
ramach umowy zlecenia na terenie powiatu nidzickiego” z dnia 26 listopada 2020r.



w
Dodatkowo lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do sprawowania nadzoru nad 
ubojem zwierząt rzeźnych w tym badania przed - i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz sprawowania nadzoru nad 
rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych 
świadectw zdrowia muszą z wynikiem pozytywnym zdać test o którym mowa w rozdz. I zał. II 
do rozporządzenia Delegowanego Komisji/ UE / 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącego 
szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących 
produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do 
żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2017/625.

O terminie planowanego testu PLW w Nidzicy poinformuje w oddzielnym ogłoszeniu.

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie 
wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających 
wymogi określone przepisami prawa.

Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy wszczyna z 
urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii oraz 
innych osób nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania 
czynności urzędowych.

Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Nidzicy z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenia. Podstawę 
wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy 
określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy zawiera 
również z osobą wyznaczoną stosowną umowę powierzenia danych osobowych. Preferencje 
mają osoby posiadające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności zawartych w art. 
16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.
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