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OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PRUSZKOWIE 

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia do 

wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatów 

pruszkowskiego oraz grodziskiego przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami 

Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2018 

1. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1077, z późn. zm.) powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii 

niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych ustawowych zadań 

Inspekcji, jeśli z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać tych zadań.  

2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1a przedmiotowej ustawy powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć na czas 

określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w 

ramach zakładu leczniczego do wykonywania niektórych ustawowych zadań Inspekcji. Ponadto stosownie 

do art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć osoby niebędące 

pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności 

pomocniczych. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje o wszczęciu z urzędu postępowania 

administracyjnego w sprawie wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji 

Weterynaryjnej na terenie powiatów pruszkowskiego oraz grodziskiego przez lekarzy 

weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2018. 

 

Czynności do realizacji w roku 2018 na terenie powiatów pruszkowskiego oraz grodziskiego: 

1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze, w tym badania rozpoznawcze  

w kierunku  enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy bydła, brucelozy bydła, choroby 

Aujeszky 

2. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupem lub sprzedażą zwierząt, 

targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 

3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz 

wystawianie świadectw zdrowia, 

4. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa  

i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

5. pobierania próbek do badań w tym badań monitoringowych 

Wyznaczenie do wykonania czynności nastąpi w trybie decyzji administracyjnej Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Pruszkowie oraz zawarcia umowy  zlecenia. 

Zawarcie umowy na wykonywanie czynności urzędowych nastąpi po terminie, gdy decyzja w 

sprawie wyznaczenia stanie się ostateczna (14 dni od daty jej doręczenia stronie postępowania). 

Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania w/w czynności 

powinni złożyć do tut. Inspektoratu najpóźniej do dnia 11 grudnia 2017 r. (liczy się data 

wpływu) deklarację o gotowości wykonywania czynności* oraz dokumenty 

potwierdzające wymagane kwalifikacje tj.: 

1. numer prawa wykonywania zawodu 

2. aktualne zaświadczenie lekarskie o przeciwskazaniach do pracy na stanowisku lekarza 

weterynarii 

3. NIP prowadzonej działalności gospodarczej 
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4. kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 

kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynność wykonywanych przez osoby niebędące 

pracownikami Inspekcji Weterynarii oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89, poz. 860, z 

późn. zm.) 

W przypadku lekarzy weterynarii, którzy zostali wyznaczeni do wykonywania czynności 

urzędowych przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia w sprawie zakresu czynności 

wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynarii oraz kwalifikacji 

tych osób, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie potwierdzi kwalifikacje tych lekarzy 

przez odebranie, w trybie art. 75 § 2 k.p.a. od strony, na jej wniosek, oświadczenia* złożonego 

pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania o posiadaniu tych kwalifikacji.  

W przypadku lekarzy weterynarii, którzy wielokrotnie w przeszłości byli wyznaczani do 

wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu, Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Pruszkowie, uznając ich kwalifikacje będzie opierał  się na aktach postępowań 

administracyjnych w sprawie wyznaczeń będących w jego posiadaniu.  

Wykonywanie jednego rodzaju czynności urzędowych nie może kolidować z realizacją 

innych czynności wykonywanych z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.  

Lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji, świadczący usługi weterynaryjne  

w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, mogą być wyznaczeni do:  

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, 

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, 

targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania 

świadectw zdrowia, 

d) pobierania próbek do badań. 

W w/w przypadku wyznaczenie lekarza weterynarii nastąpi po uzyskaniu zgody kierownika 

zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne 

(zgoda nie jest wymagana jeśli lekarzem wyznaczonym ma być kierownik zakładu leczniczego). 


