Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce, działając na podstawie art. 16 ust.1 ust 1 a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz.U.2021, poz. 306)ogłasza
nabór kandydatów - lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej lub
lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej,
niebędących pracownikami
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokółce - do realizacji niżej wymienionych zadań,
wykonywanych w ramach wyznaczenia (w drodze decyzji administracyjnej), na podstawie umowyzlecenia:
Rodzaj czynności:
1. badanie zwierząt rzeźnych przebywających w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie
powiatu sokólskiego przeznaczonych do wywozu i uboju, wystawianie świadectw zdrowia,
2. kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta rzeźne w zakresie bioasekuracji,
Wymagania konieczne do wykonywania powyższych czynności:
- wykształcenie wyższe weterynaryjne,
- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP,
- prawo jazdy kat.B
- własny środek transportu,
- dodatkowo kandydaci:
✓ nie będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej muszą spełniać wymagania określone w §
2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.04.2004r. w sprawie zakresu
czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz
kwalifikacji tych osób (Dz.U. z 2004r., nr 89, poz. 860),
✓ zatrudnieni w Inspekcji Weterynaryjnej i niebędący pracownikami Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Sokółce muszą uzyskać zgodę kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w
której są zatrudnieni.
Wymagane dokumenty:
1. kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
2. kopia uchwały izby lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza
weterynarii,
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
4. wniosek o wyznaczenie do wykonywania czynności,
5. oświadczenie zleceniobiorcy,
6. zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji Weterynaryjnej w którym kandydat jest
zatrudniony na wykonywanie czynności w ramach wyznaczenia.
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację w terminie do dnia 20 maja 2022r. w
sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokółce, ul. 3 Maja 13, do godz. 15:00.
Termin wykonywania czynności: 01 czerwca 2022r. – 31 grudnia 2022r.

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie w terminie 10 dni od daty zakończenia
przyjmowania. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę wyznaczonych kandydatów
oraz upubliczni wyniki postępowania.
Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Sokółce z osobą wyznaczoną stosownej umowy-zlecenia.

