
Powiatowy Inspektorat Weterynai ii 
w  O lsztynie 

ul Lubelska 16 , 1 0 -4 0 4  Olsztyn 
tel. (89) 533 14 11.533 63 38. fa* 539 91 58

NIP 739-29-72-462 Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczeń do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu

olsztyńskiego na rok 2022

Powiatowy Lekarz W eterynarii w Olsztynie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt la  i 2 ustawy o Inspekcji 

W eterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór na kandydatów 

niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych świadczących usługi w  ramach 

zakładów leczniczych dla zwierząt

I. Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności:

1. S zczep ień  o ch ro n n y ch  lub  b adań  ro zp o zn aw czy ch

II. Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1. S zczep ień  o ch ro n n y ch  lub  badań  ro zp o zn aw czy ch  -  2 osoby,

III. Termin (okres) realizacji zadań:

Termin realizacji umowy od 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

IV. W ymagania formalne oraz wymagane dokumenty:

1. W ymagania konieczne do wykonywania czynności o których mowa w pkt od 1 do 4:

a) wykształcenie wyższe weterynaryjne,

b) posiadanie kwalifikacji zgodnie z § 2 rozporządzeniem M RiRW  z dnia 22 kwietnia 2004r. w 

sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004 N r 89 poz. 860 z późn. zm.).

2 . W ymagane dokumenty i oświadczenia:

a) kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

b) kopia uchwały izby lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii lub aktualne zaświadczenie z izby lekarsko -  weterynaryjnej o posiadaniu prawa do 

wykonywania zawodu;

c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

postępowania o wyznaczenie,

d) wniosek -  Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia,

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

V. Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności 

pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych w zakresie wymienionym 

w art. 16 ust. 1 pkt la  i 2 ustawy o Inspekcji W eterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia Zgłoszenia



wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których m owa w art. 16 ustawy o Inspekcji 

Weterynaryjnej wraz z wymaganymi dokumentami w term inie do 26 maja 2022 r.

M iejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat W eterynarii ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn

VI. Termin zapoznania się ze zgłoszeniami:

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie w dniu 30 m aja 2022 r. Po przeprowadzeniu weryfikacji i 

oceny złożonych wniosków Komisja sporządzi listę kandydatów wyznaczonych spełniających wymogi 

określone przepisami prawa. Powiatowy Lekarz W eterynarii w Olsztynie wybierze z listy przedstawionej 

przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz rozpocznie procedurę postępowania administracyjnego 

w przedm iocie wyznaczenia, zawiadamiając wyznaczonych kandydatów.

VII. Dodatkowe informacje:

1. W yznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez 

Powiatowego Lekarza W eterynarii postępowania.

2. Zgłoszenie osób ubiegających 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 i zakwalifikowane do wyznaczenia.

3. W ykonywane czynności, o których m owa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Olsztynie osobą wyznaczoną stosownej umowy - zlecenia.

4. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, num er telefonu.

5. Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzory wymaganych 

dokumentów (Druk zgłoszenia gotowości do wyznaczenia oraz Oświadczenie) są do pobrania na 

stronie http://bip.olsztyn.piw .gov.pl.

6. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

7. Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod n rte l. (0-89) 533-14-11.

POWIATOWY LEKARZ W ETERYN ARII
^-wjflsztynie

http://bip.olsztyn.piw.gov.pl

