
Procedura postępowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu w sprawie 

wyznaczenia lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej 

oraz osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii do wykonywania urzędowych 

czynności na terenie powiatu opolskiego . 
 

 

A. Cel procedury. 

 

Procedura została opracowana dla ujednolicenia postępowania przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Opolu w przypadku wystąpienia konieczności wyznaczenia lekarzy weterynarii  

lub osób nie będących pracownikami  Inspekcji Weterynaryjnej  do wykonywania czynności 

urzędowych w przypadku, gdy z przyczyn organizacyjnych i  finansowych nie będzie w stanie 

wykonać ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej za pomocą pracowników Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Opolu (art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej.  

 

B. Opis postępowania. 

 

W wyniku zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu wszczyna postępowanie w sprawie wyznaczenia 

lekarzy weterynarii oraz osób nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do 

wykonywania urzędowych czynności na terenie powiatu opolskiego grodzkiego i ziemskiego. 

Informację w sprawie wszczęcia postępowania (ogłoszenie) Powiatowy Lekarz Weterynarii               

w Opolu zamieszcza na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie BIP z podaniem: rodzaju 

czynności do wykonywania, których Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu zamierza 

wyznaczyć urzędowych lekarzy weterynarii, kwalifikacji jakie powinien spełniać lekarz 

weterynarii ubiegający się o wyznaczenie ,  informacji o wymaganych dokumentach itd. 

W ogłoszeniu podaje się termin, do którego można składać wnioski. 

 

I. Lekarze weterynarii oraz osoby zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności   

z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu w zakresie wymienionym w art. 16 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązani są do 

obowiązkowego przedłożenie/okazania niżej wymienionych dokumentów: 

 

Dokumenty wymagane: 

 

1. Wniosek (deklaracja o gotowości) – wg załączonego do procedury – załącznik nr 1 do 

procedury 

2. Kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej, do wglądu oryginał dokumentu. 

3. Kserokopię Dyplomu lekarza weterynarii, do wglądu oryginał dokumentu. 

4. Kopię zaświadczenie o odbytej praktyce jak określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez 

osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób, do 

wglądu oryginał dokumentu. 

5. Oświadczenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie do celów powszechnego 



ubezpieczenia społecznego – zgodnie z wzorem przekazanym przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Opolu – załącznik nr 2 do procedury. 

6. Oświadczenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie, że stan jego zdrowia pozwala na 

wykonanie czynności o których wyznaczenie się ubiega oraz zobowiązuje się do wykonania na 

własny koszt badania lekarskiego i przedłożenia po podpisaniu umowy aktualnego   

zaświadczenia   lekarskiego  o  braku   przeciwwskazań   zdrowotnych   do wykonywania 

zleconych decyzją czynności- załącznik nr 3 do procedury. Koszty badań ponosi osoba 

wyznaczona. 

8. Oświadczenie o braku konfliktu interesów – zał. nr 4 do procedury 

 

Osoby ubiegające się o wyznaczenie do badania mięsa w kierunku włośni dodatkowo 

przedkładają: 

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu „ Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni 

metodą wytrawiania próbki zbiorczej” (organizowany przez jednostkę upoważnioną do 

prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie), 

 

2. Oświadczenie o odbyciu szkolenia  w zakresie stosowania normy PN-EN ISO/IEC 

17025:2001 – ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych                           

i wzorcujących – załącznik nr 5 do procedury. 

 

Dodatkowe dokumenty: 

1. Należy przedłożyć/okazać dokumentację z uczestnictwa w szkoleniach obejmujących swym 

zakresem obszar dotyczący przedmiotu wyznaczenia. 

 

II. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu zastrzega sobie prawo do: 

a. wnioskowania o przedłożenie innych dokumentów przez wnoszącego o wyznaczenie oraz 

już wyznaczonego lekarza weterynarii jeżeli jest to wymagane przepisem obowiązującego 

prawa, 

b. sprawdzenie kompetencji i kwalifikacji do wykonywania czynności z wyznaczenia poprzez: 

- rozmowę kwalifikacyjną, 

- test kompetencji, 

- sprawdzenie umiejętności w praktyce obejmujących miedzy innymi wypełnianie 

dokumentacji, sposobu prowadzenia badań rozpoznawczych u zwierząt, sposobu pobierania 

próbek. 

 

III.  1. Po terminie wskazanym w postanowieniu o wszczęciu postępowania (ogłoszeniu)                         

w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii oraz osób nie będących pracownikami Inspekcji 

Weterynaryjnej do wykonywania urzędowych czynności na terenie powiatu opolskiego 

grodzkiego i ziemskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu przeprowadza: 

• komisyjną weryfikację wniosków,  

• komisyjną ocenę kandydata (zgodnie z arkuszem oceny zał. nr 6 do procedury), biorąc 

pod uwagę doświadczenie, kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie 

czynności, wyznaczenia na terenie innych powiatów, dotychczasową ocenę 

współpracy, opinię koordynatorów zespołów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii         

w Opolu. 

2.W skład Komisji wchodzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu jako jej przewodniczący 

oraz dwóch pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu jako jej członków.  



3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół (zał. nr 7 do procedury).  

4. Protokół jest podawany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Powiatowym 

Inspektoracie Weterynarii w Opolu oraz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Opolu. 

5.  Osoby zakwalifikowane Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu wyznacza w drodze 

decyzji administracyjnej.  

6. Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno – prawną.  

6. Umowa zawierana jest na określony okres - maksymalnie, na okres jednego roku. 

7. Wykonywanie czynności określonych w umowie nie stanowi zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy.  

8. Po podpisaniu umowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie wystawia osobie 

wyznaczonej  upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę 

identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego Lekarza Weterynarii” 

 

W uzasadnionych przypadkach ,Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu może również                             

w każdym innym czasie wszcząć postępowanie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii  

lub osób nie będących pracownikami  Inspekcji Weterynaryjnej  do wykonywania czynności 

urzędowych. 

 

 

Procedura obowiązuje od 1 lutego 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek (deklaracja o gotowości). 

2. Oświadczenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie do celów powszechnego 

ubezpieczenia społecznego. 

3. Oświadczenie o stanie zdrowia. 

4. Oświadczenie o braku konfliktu interesów. 

5. Oświadczenie o odbyciu szkolenia  w zakresie stosowania normy PN-EN ISO/IEC 

17025:2001 – ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych                           

i wzorcujących. 

6. Arkusz oceny. 

7. Protokół. 


