
         Będzin, 29.11.2022 r. 

 

Informacja w sprawie potrzeb w zakresie wyznaczenia na rok 2023 

W związku z koniecznością wykonania w roku 2023 nałożonych na Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Będzinie zadań, których z przyczyn organizacyjnych oraz 

finansowych nie jest w stanie wykonać przy udziale pracowników Inspektoratu, 

zachodzi konieczność wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami 

Inspektoratu do wykonywania czynności urzędowych zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. 

Wyznaczenie będzie obejmować okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. 

Czynności urzędowe będą wykonywane na terenie powiatu będzińskiego oraz miast 

Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec. 

Zakres czynności objętych wyznaczeniem: 

Rodzaj czynności Liczba potrzebnych 
lekarzy weterynarii 

Szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze (w tym 
obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny) 

20 

Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych 
do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia 

4 

Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym 
badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju 

25 

Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub 
przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych 
świadectw zdrowia 

25 

Badanie mięsa zwierząt łownych 5 

Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni 5 

Pobieranie próbek do badań 3 
 

Zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności należy składać siedzibie 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie przy ul. Gzichowskiej 27 do dnia  

08.12.2022 r. wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do Instrukcji Głównego 

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

zgłoszenia należy załączyć komplet dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz 

zdolność do wykonywania wnioskowanych czynności, zgodnie z formularzem 

zgłoszenia. 

Dokumentów potwierdzających kwalifikacje, za wyjątkiem tych, które straciły 

ważność, nie składają osoby, których ta dokumentacja znajduje się już w Powiatowym 

Inspektoracie Weterynarii w Będzinie. 

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone w terminie do 31.12.2022 r. Zgłoszenia niekompletne 

zostaną pominięte w procedurze wyznaczenia. 

Wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po 

przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie postępowania. 

Samo zgłoszenie gotowości nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania 

administracyjnego. Postępowanie to będzie się toczyło z urzędu tylko wobec osób, 

których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do 

wyznaczenia. 

 


