
Załącznik do zarządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w 

Częstochowie nr 11/2020 

  

Procedura wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania 

czynności wyznaczonych i osób do wykonywania czynności 

pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób. 

 

 

Podstawa prawna: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej ( tekst jednolity Dz. 

U. z 2018r. poz. 1577 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko 

weterynaryjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1140) 

3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami 

Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004r. nr 89, poz. 860 

z późn. zm.), 

4) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w 

sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników 

Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji 

Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności (Dz.U. 2004 r., nr 100, poz. 

1014) 

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 

2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych 

przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i 

paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i 

środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 

1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 

2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz 

dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 

2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE 

oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) 

(Dz. Urz. UE L Nr 95, str. 1) 

6) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. 

dotyczące 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 (Dz. Urz. UE L nr 131, str. 1); 

7) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w 

sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez 

lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii 

(Dz. U. 2018 r., poz. 129 z późn. zm.) 



8) Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-1/2013 z 3 kwietnia 2013 

r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w 

rzeźniach; 

9) Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr02010-14/2019 z dnia 31 

grudnia 2019 r. o metodologii kontroli urzędowych oraz weryfikacji wykonywania 

czynności urzędowych, 

10) Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 

listopada 2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania 

czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz 

sposobu prowadzenia listy takich osób. 

  

Cel procedury: 

Ujednolicenie procedury wyznaczenia na czas określony lekarzy weterynarii 

i osób personelu pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji 

Weterynaryjnej, do czynności, o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie właściwości Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Częstochowie oraz wyłonienie spośród kandydatów osób 

gwarantujących rzetelne, zgodne z obowiązującym prawem wykonywanie czynności 

z wyznaczenia. 

 

Procedura jest wdrażana, kiedy Powiatowy Lekarz Weterynarii w 

Częstochowie z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie 

wykonać ustawowych zadań Inspekcji 

 

POSTĘPOWANIE: 

I. Analiza  

Wyznaczenie poprzedza się przeprowadzeniem analizy warunków organizacyjnych 

i finansowych inspektoratu oraz zadań planowanych do wykonania z 

uwzględnieniem w szczególności: 

a) liczby podmiotów nadzorowanych, rodzaju prowadzonych działalności, 

b) wielkości produkcji lub liczby stad zwierząt i stanu pogłowia, 

c) liczby wystawianych świadectw urzędowych, 

d) liczby badań monitoringowych i badań kontrolnych chorób zakaźnych 

zwierząt, 

e) liczby badań w kierunku włośni, 

f) środków finansowych ujętych w planie finansowym jednostki na danych 

rok oraz harmonogramów wydatków budżetowych, 

g) zasobów kadrowych powiatowego inspektoratu weterynarii. 



Analizę należy wykonać co roku najpóźniej do 30 listopada oraz na bieżąco w razie 

potrzeby. Wyniki analizy dokumentuje się w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Analiza obligatoryjnie zawiera: 

a) datę jej sporządzenia, 

b) liczbę i rodzaj zadań, które będą przedmiotem wyznaczenia, 

c) liczbę lekarzy weterynarii i innych osób, które potrzeba wyznaczyć. 

II. Ogłoszenie o naborze 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie, po podjęciu decyzji o wszczęciu 

procedury wyznaczenia na podstawie przeprowadzonej analizy, ogłasza 

zawiadomienie o naborze lekarzy weterynarii i innych osób w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie i wyznacza 

przynajmniej dwa tygodnie na składanie zgłoszeń przez osoby zainteresowane. 

 

Zawiadomienie powinno zawierać istotne informacje, a w szczególności: 

1) rodzaj i zakres czynności, które będą objęte wyznaczeniem, 

2) liczbę lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonania zadań z 

danego zakresu, 

3) miejsca (obszar) wykonywania czynności, 

4) termin (okres) realizacji zadań, 

5) sposób i termin składania zgłoszeń przez osoby zainteresowane 

wyznaczeniem, 

6) termin zapoznania się ze zgłoszeniami, 

7) informację, że wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji 

administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania oraz że 

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. 

III. Rozpatrywanie zgłoszeń 

Zgłoszone kandydatury osób do wyznaczenia rozpatruje komisja powołana 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie na posiedzeniu, którego 

termin został ustalony ze Śląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w 

Katowicach. Członków komisji powołuje się zgodnie z  Instrukcją Głównego Lekarza 

Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. W pracach komisji 

może uczestniczyć również pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w 

Katowicach wyznaczony przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w 

Katowicach. 

 

Komisja jest zobowiązana ocenić zgłoszenia pod względem formalnym oraz 

merytorycznym w oparciu o treść Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr 

GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. i sporządzić protokół z przebiegu 

prac. 



 

Kandydaci do wyznaczenia mogą być zobowiązani do rozwiązania testu 

sprawdzającego ich wiedzę. Jeśli przepisy prawa szczególnego tak stanowią 

kandydaci do poszczególnych czynności wyznaczonych obowiązkowo rozwiązują 

test sprawdzający ich wiedzę. 

 

Lekarzem weterynarii wyznaczonym do wykonywania czynności urzędowych 

może być wyłącznie osoba, która posiada kwalifikacje wymagane przez przepisy 

prawa krajowego i unijnego. 

IV. Postępowanie w przedmiocie wyznaczenia 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie wybiera z listy przedstawionej 

przez komisję kandydatów do wyznaczenia oraz wszczyna z urzędu postępowania 

administracyjne w przedmiocie wyznaczenia, informując o tym kandydatów do 

wyznaczenia. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie wydaje decyzję o wyznaczeniu 

danego kandydata do określonych czynności oraz podpisuje z nim umowę. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie jest uprawniony do wezwania w 

każdym czasie osoby wyznaczonej, do przedłożenia wszelkich dokumentów lub 

oświadczeń, które są niezbędne dla prawidłowego i rzetelnego wykonywania 

czynności wyznaczonych lub jeśli wymagają tego stosowne przepisy prawa. 

 

W przypadku, gdy dojdzie do uchylenia decyzji o wyznaczeniu lub do 

rozwiązania umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie może wszcząć 

postępowanie w przedmiocie wyznaczenia w stosunku do kolejnej osoby z listy 

sporządzonej przez komisję, jeżeli od złożenia przez kandydata zgłoszenia nie 

upłynęło więcej niż 6 miesięcy. 

 

V. Dokumenty niezbędne  : 

Osoby zgłaszają gotowość do wykonywania czynności zgodnie z art. 16 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na formularzu, którego wzór 

zawiera załącznik 1 do niniejszej procedury. Kandydaci do wyznaczenia 

zobowiązani są również do złożenia następujących dokumentów: 

1) Dyplom lekarza weterynarii, 

2) Prawo wykonywania zawodu (lekarze weterynarii), 

3) Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje do czynności wykonywanych 

przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjne, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące 

pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 

2004r. nr 89, poz. 860 z późn. zm.), 



4) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do 

wykonywania czynności będących przedmiotem wyznaczenia 

5) Załącznik 2 do niniejszej procedury, oświadczenia do umowy, 

6) Inne dokumenty, które zostaną określone w formularzu lub w ocenie 

składającego będą istotne dla wyznaczenia. 

 

VI. Prowadzenie listy osób wyznaczonych 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie prowadzi listę osób 

wyznaczonych w danym roku w pliku w formacie Excel w dwóch arkuszach 

odrębnie dla wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz dla osób wyznaczonych do 

wykonywania czynności pomocniczych. Listy prowadzone są zgodnie z Instrukcją 

Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. 

lub jej aktualnie obowiązującą wersją. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do procedury :  

 

1. Załącznik 1 Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o 
których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 

2. Załącznik 2 Oświadczenia do umowy 


