Staszów ,dnia 23 stycznia 2018r.
OGŁOSZENIE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie
w związku z art.16 ust.1 pkt.1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
z dnia 29 stycznia 2004 roku
ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji
Weterynaryjnej do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy
zlecenia.
Rodzaj czynności :
a) 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,
b) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
Wyznaczenie lekarzy następuje na zasadach i w trybie określonym w art.16 ustawy o
Inspekcji Weterynaryjnej.
Lekarze weterynarii zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych w
zakresie wymienionym w art.16 ust.1 pkt.1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane
są przedłożenia niżej wymienionych dokumentów :
1) Wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art.16 ust.1 ustawy o
Inspekcji Weterynaryjnej ( wzór dokumentu do pobrania zał.1)
2) Wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy ( ubiegającego się o wyznaczenie)do celów
powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania zał.2)
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
naboru( wzór dokumentu do pobrania zał.3).
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie osobom ubiegającym się o wyznaczeniem w
wymienionym wyżej zakresie udostępni formularze wniosków o wyznaczenie stanowiących
załącznik 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.
Jednocześnie informuję, że zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych nie
jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.
Kopie wszystkich przedkładanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z
orginałem.
Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie BIP PIW Staszów bądź w
sekretariacie.
Dokumenty ,o których mowa powyżej należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie
Weterynarii w
Staszowie, ul.Wojska Polskiego 1,28-200 Staszów
w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku ( data wpływu do PIW
Staszów) w godz.7:30-15:30( od poniedziałku do piątku).

Termin realizacji umowy: 01 marca 2018r.-31 grudnia 2018 r.
Wzory wymaganych dokumentów do pobrania: zał.1,zał.2,zał.3.
Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie
wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających
wymogi określone przepisami prawa.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie zawiadamia lekarzy weterynarii o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.
Wnioski niekompletne i nie podpisane pozostaną bez rozpatrzenia .
Lekarzom weterynarii wnioskującym o wyznaczenie przysługuje po rozpatrzeniu wniosku
wgląd w jego ocenę.
Wykonywanie czynności ,o których mowa
powyżej ,następuje po zawarciu przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z osobą wyznaczoną stosownej umowy
zlecenia. Podstawą wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Staszowie określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do
wykonania .
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 przyczyny.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Staszowie
Zofia Słomka

