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Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii na 
2022 rok, do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatów: 

łódzki grodzki, łódzki wschodni oraz brzeziński. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi na podstawie art. 16 ust.1 oraz ust. 1a 
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz.306) 
ogłasza nabór dla: 

1. 40 lekarzy weterynarii do wykonywania następujących czynności: 

• sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania 
przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju; 

• badania mięsa zwierząt łownych; 

• sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwern lub 
przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia; 

• sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz 
przechowywaniem produktów mleczarskich; 

• sprawowania nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem 
produktów rybołówstwa; 

• sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj 
konsumpcyjnych i produktów jajecznych;  

• pobierania próbek do badań; 

• sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;  

• badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni; 

2. 20 lekarzy weterynarii do wykonywania następujących zadań: 

• szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych; 

Łódź, dnia 15 listopada 2021 r. 
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• sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, 
targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt; 

• badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz 
wystawiania świadectw zdrowia; 

• prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt; 

• pobierania próbek do badań 

Wyżej wymienione czynności obejmują działania na obszarze powiatów: łódzkiego 
grodzkiego, łódzkiego wschodniego oraz brzezińskiego w okresie 01.01.2022 - 
31.12.2022 r. 

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 5 grudnia 2021 r. na druku „Zgłoszenie 
wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w 
art. 16 ustawy o inspekcji weterynaryjnej” znajdującym się pod adresem: 
http://www.lodz-piw.pl/druki-do-pobrania/ogloszenie-o-potrzebie-
dokonania-wyznaczen/ wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem 
poczty bądź drogą elektroniczną na adres lodz.piw@wetgiw.gov.pl. 
Zgłoszenia które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane. 
Zgłoszenia zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 20.12.2021 r. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje jednocześnie, że zgłoszenie nie jest 
jednoznaczne z wyznaczeniem. Wszczęcie postępowania administracyjnego 
będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których 
zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do 
wyznaczenia przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. 

 

 

 


