Staszów ,dnia 30 listopada 2012 roku.
OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W STASZOWIE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie ogłasza
następujący zakres prac
przewidzianych do wykonania przez lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji
Weterynaryjnej w drodze wyznaczenia na 2013 rok tj:
( od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku) :
- badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze ośmiu gmin powiatu staszowskiego ,
- badanie zwierząt umieszczanych na rynku ,przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania świadectw zdrowia na obszarze ośmiu gmin powiatu staszowskiego,
- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych ,w tym badania
przedubojowego i poubojowego ,oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju:
- Zakład Uboju i Produkcji Wędlin Teresa Gajek ,ul. Wola Wiśniowska 83c,
28-200 Staszów, gm.Staszów
- Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcji Wędlin ,Barbara Adaś
Sichów Duży 12a,28-236 Rytwiany ,gm.Rytwiany .
- badanie mięsa zwierząt łownych, na terenie powiatu staszowskiego,
- badanie mięsa zwierząt rzeźnych przeznaczonych na użytek własny ,
na terenie powiatu staszowskiego,
- badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni:
-Pracownia Terenowa Diagnostyki Włośni Nr 10
( Zakład Uboju i Produkcji Wędlin Teresa Gajek ,ul. Wola Wiśniowska 83c,28-200 Staszów
gm.Staszów)
- oraz Pracownia Terenowa Diagnostyki Włośni Nr 20
( Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcji Wędlin ,Barbara Adaś
Sichów Duży 12a,28-236 Rytwiany ,gm.Rytwiany ).
Osobom zainteresowanym wyznaczeniem w wymienionym wyżej zakresie Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Staszowie udostępni formularze wniosków o wyznaczenie stanowiących
załączniki do Instrukcji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 15
grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących
pracownikami Inspekcji do niektórych czynności ,o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
Wypełnione wnioski wraz z dołączonymi załącznikami według specyfikacji umieszczonej na
formularzu w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy złożyć w
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie w nieprzekraczalnym terminie –do dnia
15 grudnia 2012 roku. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia .
Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie.
Ocena złożonych wniosków będzie gotowa na dzień 20 grudnia 2012r.
Lekarzom weterynarii wnioskującym o wyznaczenie przysługuje po rozpatrzeniu wniosku
wgląd w jego ocenę.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Staszowie
Lek.wet.Zofia Słomka

Załącznik 1
WNIOSEK
o wyznaczenie do czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Ja ……………………………………... ………….…. ………………………………………..
imię i nazwisko

zamieszkały w ………………………..…… …………………………………………………
adres

wnioskuję o wyznaczenie do czynności w zakresie
 szczepień ochronnych lub 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 świadectw zdrowia,
 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,
 badania mięsa zwierząt łownych,
 sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem
mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz
przechowywaniem produktów mleczarskich,
 sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków
przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i
przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab,
 sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj
konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
 pobierania próbek do badań,
 sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
 badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

Istotne informacje:
I. Dotychczasowe doświadczenie w zakresie wnioskowanego wyznaczenia

…………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………….…………………………
………………………….………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………….……………………………………
……………………………………….…………………………………………………………
………………………………
II. Wykonywane aktualnie zajęcia z tytułu wykonywania praktyki własnej, umowy
o pracę lub umów cywilnoprawnych (w tym umów z wyznaczenia przez PLW).
…………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………….……………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………
………….…………

……………………………………………..
Podpis wnioskującego

Załączniki :
 Dyplom lekarza weterynarii nr …………….
 Prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii nr …………………
 Zaświadczenie o wymaganym stażu pracy*
 Zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej*
 Zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie badania w kierunku włośni.
 Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie normy PN-EN ISO/IEC/17025.
 Dyplom specjalisty w zakresie ……………………………………………
 Inne ……………………………………………………………………….
 zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu okulistycznym
Informacje dodatkowe (wypełnia PIW)
…………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………….……………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………….…
……………….…………………………………………………………………………….……
*zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące
pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z dnia 29.04.2004 r. nr 89, poz.860).

Załącznik 2
ARKUSZ OCENY
wniosku o wyznaczenie do niektórych czynności, o których mowa
w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko wnioskującego

I.

Kryteria oceny wniosków o wyznaczenie w zakresie sprawowani nadzoru nad ubojem
zwierząt

1.

Kryteria obligatoryjne (nie oceniane, zaznaczyć spełnienie kryterium znakiem +/)

Dyplom lekarza weterynarii
Prawo do wykonywania zawodu
Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Zaświadczenie lekarskie do celów
sanitarno-epidemiologicznych
Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie
badania w kierunku włośni*
Tytuł do ubezpieczeń społecznych

Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie
normy PN-EN ISO/IEC/17025*
*w przypadku uboju trzody chlewnej

Brak konfliktu interesów

2.

Kryteria podstawowe

Kryterium oceny
Zakres aktualnie wykonywanych obowiązków
Odległość od miejsca zamieszkania do miejsca wyznaczenia
Szkolenia podstawowe
Szkolenia dodatkowe
3.

Ocena

Kryteria dla lekarzy powtórnie ubiegających się o wyznaczenie

Kryterium oceny
Prawidłowość wykonywanych czynności w zakresie wyznaczenia
Prawidłowość wykonywanych czynności w innym zakresie
Rzetelność sporządzanej dokumentacji
Rzetelność raportowania
Terminowość raportowania

Ocena

