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Zarządzenie Nr 10/2022 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi 
z dnia 18 listopada 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łodzi zasad 
wyznaczania do wykonywania czynności urzędowych lekarzy weterynarii i osób 

niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności 
pomocniczych 

 
zarządza się co następuje 

 
§ 1 

 
1. Działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 306 z późn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Łodzi (dalej jako PLW), może wyznaczyć lekarzy weterynarii niebędących 
pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne 
w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt oraz lekarzy weterynarii niebędących 
pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii na czas 
określony do wykonywania następujących czynności: 

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, 
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, 

targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz 

wystawiania świadectw zdrowia, 
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, 

zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których 
mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia 853/2004i w tym badania 
dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i 
poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o 
ochronie zwierząt, 

e) badania mięsa zwierząt łownych, 
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i 

wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz 

przechowywaniem produktów mleczarskich i wystawiania wymaganych świadectw 
zdrowia, 

h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich, w tym statków 
chłodni, statków zamrażalni i statków przetwórni, produktów rybołówstwa, nad 
obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab, a 
także wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i 
produktów jajecznych oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

j) pobierania próbek do badań w zakresie: 
- bezpieczeństwa żywności, 
- innym niż określony w tiret pierwszym, 

k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią, 
l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, 
m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 
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n) kontroli pasz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów 
pochodnych, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania wymaganych świadectw 
zdrowia. 

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi może również wyznaczyć osoby niebędące 
pracownikami Inspekcji, spełniające wymagania w zakresie kwalifikacji, do 
wykonywania: 

a) czynności określonych w art. 18 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2017/625ii jako urzędowi 
pracownicy pomocniczy w rozumieniu art. 3 pkt 49 rozporządzenia 2017/625; 

b) kontroli urzędowych, o których mowa w art. 18 ust. 7 lit. i rozporządzenia 2017/625, 
jako pracownicy wyznaczeni przez właściwe organy w rozumieniu art. 2 pkt 5 
rozporządzenia 2019/624iii; 

c) czynności o charakterze pomocniczym polegające na wspieraniu lekarza weterynarii 
przy wykonywaniu przez tego lekarza weterynarii: 

 badań klinicznych zwierząt, 
 szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, 
 pobierania próbek do badań, 
 sekcji zwłok zwierzęcych,  

w tym w zakresie dokumentowania wykonywanych czynności oraz poskramiania 
zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 
lipca 2022 r.iv 

3. Osoby wyznaczone wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi. 

4. Wyznaczenia obejmują maksymalnie okres jednego roku kalendarzowego, nie dłużej niż 
do 31 grudnia roku którego dotyczą. 

5. Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po 
przeprowadzeniu przez PLW postępowania administracyjnego poprzedzonego analizą 
potrzeb oraz zgłoszeń osób deklarujących gotowość do wykonywania czynności 
urzędowych. 
 

§ 2 
 

1. Wyznaczenie poprzedza się przeprowadzeniem analizy warunków organizacyjnych i 
finansowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi oraz zadań planowanych do 
wykonania, z uwzględnieniem w szczególności: 
1) liczby podmiotów nadzorowanych, rodzaju prowadzonych działalności, 
2) odpowiednio wielkości produkcji lub liczby stad zwierząt i stanu pogłowia, 
3) liczby wystawianych świadectw urzędowych, 
4) liczby badań monitoringowych i badań kontrolnych chorób zakaźnych zwierząt, 
5) liczby badań w kierunku włośni, 
6) środków finansowych  ujętych w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Łodzi na dany rok oraz harmonogramu wydatków budżetowych, 
7) zasobów kadrowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. 

2. Analizę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się co roku w terminie do 30 listopada na 
rok następny. Wyniki analizy dokumentowane będą w formie pisemnej lub 
elektronicznej, z adnotacją daty jej sporządzenia. Udokumentowany wynik analizy 
przechowywany jest przynajmniej rok po okresie trwania wyznaczenia dokonanego na 
podstawie tej analizy. 
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§ 3 
 

1. Po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w § 2 PLW w Łodzi przygotowuje 
informacje o potrzebie dokonania wyznaczenia zawierającą: 
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 lekarzy weterynarii i inne osoby do 

wykonywania czynności pomocniczych; 
6) termin zapoznania się ze zgłoszeniami. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, podawana jest do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej PIW w Łodzi oraz na stronie 
internetowej PIW w Łodzi. 

3. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 1. PLW w Łodzi udostępnia formularz 
zgłoszenia dla osób zainteresowanych wyznaczeniem, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

4. PLW wyznacza co najmniej dwutygodniowy czas na złożenie zgłoszeń przez osoby 
zainteresowane. 

5. Osoby zainteresowane wyznaczeniem składają do PIW formularz zgłoszenia 
obowiązkowo z dołączonym: 

a. aktualnym oświadczeniem dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS, stanowiące 
załącznik 2 do Zarządzenia. 

b. lekarze weterynarii - aktualne zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania 
zawodu z właściwej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej. 

6. Jeżeli dokumenty potwierdzające kwalifikacje, takie jak odpis dyplomu, dokumenty 
poświadczające posiadanie tytułu specjalisty i inne są już w posiadaniu PLW, należy 
zaznaczyć to w zgłoszeniu, nie ma konieczności dostarczania ich ponownie. 

 
§ 4 

 
1. Warunkiem wyznaczenia lekarza weterynarii nie będącego pracownikiem Inspekcji 

Weterynaryjnej jest: 
1) posiadanie tytuł lekarza weterynarii oraz prawa wykonywania zawodu; 
2) posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych; 
3) ponadto dla wyznaczenia do czynności wymienionych w § 1, ust. 1 lit. d-f, j w 

zakresie bezpieczeństwa żywności – zdanie testu, o którym mowa w ust. 2 i 3 
rozdziału I załącznika II do rozporządzenia 2019/6243 lub posiadanie uznanych przez 
PLW kwalifikacji, o których mowa w akapicie trzecim w ust. 3 rozdziału I załącznika 
II do ww. rozporządzenia. 

4) w przypadku lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach 
zakładu leczniczego dla zwierząt, przedłożenie zgody kierownika zakładu leczniczego 
dla zwierząt na wykonywanie czynności z wyznaczenia PLW. 

2. Warunkiem wyznaczenia lekarza weterynarii będącego pracownikiem Inspekcji 
Weterynaryjnej, poza wymienionymi w ust. 1, pkt. 1-3, jest: 
1) nie pozostawanie pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi ani 

Głównego Inspektoratu Weterynarii; 
2) nie pełnienie funkcji wojewódzkiego lekarza weterynarii lub jego zastępcy; 
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3) uzyskanie zgody kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w której jest 
zatrudniony lub zgody właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku 
osób pełniących funkcję powiatowych lekarzy weterynarii lub ich zastępców. 

3. Czynności wykonywane przez lekarz weterynarii, o których mowa w ust. 2 nie mogą być 
wykonywane w godzinach pracy Inspekcji Weterynaryjnej, a zakres wyznaczenia nie 
może przekraczać 60 godzin w miesiącu. 

4. Warunkiem wyznaczenia osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, do 
czynności pomocniczych, 

a. o których mowa w § 1ust. 2 lit. a, b jest posiadanie kwalifikacji określonych w 
rozdziale II załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji 2019/624; 

b. o których mowa rozporządzeniu MRiRW z dnia 27 lipca 2022 r.IV jest spełnienie 
wymagań określonych w § 2 tego rozporządzenia. 

 
§ 5 

 
1. Zgłoszenia lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania 

niektórych czynności pomocniczych, ubiegających się o wyznaczenie, rozpatruje 
komisja powołana przez PLW, na posiedzeniu, którego termin PLW ustala z Łódzkim 
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii (dalej jako ŁWLW). 

2. W skład komisji wchodzi PLW oraz co najmniej po jednym pracowniku 
merytorycznym z zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, zespołu do spraw 
bezpieczeństwa żywności, oraz zespołu do spraw finansowo księgowych. 

3. W pracach komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora wyznaczony przez 
ŁWLW pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. 

4. Komisja zbiera się na posiedzeniu, na którym ocenia zgłoszenia pod względem 
formalnym oraz merytorycznym. 

5. Ocena formalna polega na ustaleniu, czy z przesłanych dokumentów wynika, że: 
1) kandydat spełnia minimalne wymagania co do kwalifikacji; 
2) lekarz weterynarii świadczący usługi w zakładzie leczniczym dla zwierząt lub 

zatrudniony w innym inspektoracie weterynarii posiada zgodę na wyznaczenie; 
3) wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

6. PLW może podjąć decyzję o wezwaniu kandydatów do uzupełniania braków 
formalnych. 

7. Odrzuceniu podlegają zgłoszenia osób, którym w roku poprzedzającym wyznaczenie, 
uchylono decyzją na podstawie art. 16 ust. 5 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, 
chyba że PLW uzna, że do zapewnienia właściwego wykonywania czynności wystarczy 
ich ponowne przeszkolenie w określonym zakresie i potwierdzenie kwalifikacji. 

8. Ocenie merytorycznej podlegają zgłoszenia, które przeszły pozytywnie ocenę formalną 
oraz nie zostały odrzucone z przyczyn określonych w ust. 7. 

9. Ocena merytoryczna polega na przyznaniu punktów za następujące kryteria: 
1) kandydat ma ponad 10 lat doświadczenia w wykonywaniu zawodu lekarza 

weterynarii (10 pkt); 
2) kandydat pracował w Inspekcji Weterynaryjnej ponad 3 lata (10 pkt); 
3) kandydat jest pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej (20 pkt) - kryterium może 

być brane pod uwagę tylko w przypadku lekarzy weterynarii; 
4) kandydat ma zaliczone szkolenie praktyczne w przewidzianym przez przepisy 

wymiarze (15 pkt); 
5) kandydat był wyznaczony do wykonywania czynności na potrzeby Inspekcji 

Weterynaryjnej w latach poprzedzających wyznaczenie (3 pkt za każdy pełny rok 
pracy, ale nie więcej niż 21 pkt); 



5 
 

6) kandydat w roku poprzedzającym wyznaczenie zawsze brał udział w zalecanych 
mu przez PLW szkoleniach organizowanych przez organy Inspekcji 
Weterynaryjnej lub aktualizował wiedzę na innych szkoleniach (10 pkt); 

7) kandydat brał udział, zgodnie z harmonogramem, w badaniach biegłości w zakresie 
badania na obecność włośni metodą referencyjną organizowanych przez 
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i 
osiągał wyniki pozytywne lub w roku poprzedzającym wyznaczenie wziął udział w 
szkoleniu dotyczącym badania na obecność włośni metodą referencyjną (20 pkt) - 
kryterium to oceniane jest tylko w przypadku wyznaczeń lekarzy weterynarii do 
badania na obecność włośni; 

8) kandydat w roku poprzedzającym wyznaczenie wykonywał czynności terminowo, 
rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa UE i prawa krajowego oraz prawa o 
charakterze wewnętrznym, prawidłowo oraz terminowo dokumentował 
wykonywanie czynności (15 pkt); 

9) kandydat w roku poprzedzającym wyznaczenie dopuścił się zaniedbań w zakresie 
rozliczeń finansowych (-30 pkt). 

10. Przy ocenie spełniania kryteriów opisanych w ust. 9 brane są pod uwagę wyłącznie 
okoliczności udokumentowane lub znane PLW z urzędu. 

11. Komisja z przeprowadzonej oceny sporządza protokół, który zawiera wyniki 
weryfikacji zgłoszeń, tj.: 
1) karty ocen poszczególnych kandydatów zgodną z kryteriami ust. 9; 
2) listę proponowanych do wyznaczenia 1ekarzy weterynarii i innych osób z 

podaniem przyznanej punktacji oraz rodzaje i zakresu wyznaczenia, 
uporządkowaną malejąco według liczby uzyskanych punktów, 

3) listę zadań nieobsadzonych po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń. 
12. Dostęp do protokołu odbywa się na zasadach określonych w ustawie o dostępie do 

informacji publicznejv, w tym z uwzględnieniem anonimizacji danych osobowych. 
§ 6 

 
1. PLW wybiera z listy przedstawionej przez komisję kandydatów do wyznaczenia.  
2. Następnie PLW wydaje decyzję w sprawie wyznaczenia zawierającą elementy 

wymienione w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnegovi oraz  
1) termin, na jaki udzielono wyznaczenia; 
2) rodzaj wykonywanych czynności; 
3) zakres wykonywanych czynności (określenie zakresu może nastąpić np. przez 

ograniczenie wyznaczenia do określonego obszaru lub rodzaju podmiotów, w jakich 
będą wykonywane czynności). 

3. Umowa z wyznaczonym lekarzem weterynarii lub osobą wyznaczoną do czynności 
pomocniczych zostaje zawarta, jeżeli decyzja w sprawie wyznaczenia stała się 
ostateczna, tj. upłynął termin na wniesienie odwołania lub strona decyzji zrzekła się 
prawa wniesienia odwołania. 

4. Przy podpisaniu umowy wyznaczony lekarz weterynarii składa powiatowemu lekarzowi 
weterynarii oświadczenie, o którym mowa w art. 16, ust. 2b ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej, mówiące o tym, że nie zachodzą okoliczności powodujące wątpliwości 
co do bezstronnego wykonywania czynności objętych wyznaczeniem oraz że nie 
pozostaje w konflikcie interesów w związku z wykonywaniem tych czynności, a także o: 
1) niewykonywaniu zajęć zarobkowych albo 
2) wykonywaniu zajęć zarobkowych, podając: 

a) informacje dotyczące czynności wykonywanych w ramach tych zajęć oraz okresu 
wykonywania tych zajęć, 
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b) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 
podmiotu, na rzecz którego te zajęcia wykonuje, oraz odpowiednio miejsce lub 
obszar ich wykonywania. 

5. W przypadku zmiany informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, 
wyznaczony lekarz weterynarii składa PLW oświadczenie o zmianie, które zawiera 
aktualne informacje i jest składane w terminie 7 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 i 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany 
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

7. PLW może zawrzeć umowę 
1) z wyznaczonym lekarzem weterynarii lub osobą niebędące pracownikami Inspekcji, 

wyznaczoną do wykonywania czynności pomocniczych  
a)  w ramach prowadzonej przez te osoby pozarolniczej działalności gospodarczej 

lub 
b)  poza prowadzoną przez te osoby pozarolniczą działalnością gospodarczą, lub 
c) w przypadku, w którym nie prowadzą one działalności gospodarczej 

2) z podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku wyznaczenia 
lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu 
leczniczego dla zwierząt. 

8. Przed podpisaniem umowy osoba wyznaczona składa PLW oświadczenie o posiadaniu 
pierwszego tytułu do ubezpieczenia społecznego. 

9. Umowa określa zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość 
wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności. A także obejmuje zobowiązanie 
w szczególności do: 

1) wykonywania powierzonych czynności rzetelnie, terminowo oraz zgodnie z 
przepisami prawa UE i prawa krajowego oraz prawa o charakterze wewnętrznym; 

2) prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego oraz prawa o charakterze wewnętrznym, a także informowania PLW 
o okolicznościach wymagających wydania decyzji przez ten organ lub podjęcia innych 
stosownych działań; 

3) dokonywania czynności związanych z rozliczeniami finansowymi z PIW, a w 
przypadku wyznaczonych lekarzy weterynarii, jeżeli jest to właściwe - pobierania 
opłat; 

4) przekazywania PLW aktualizacji oświadczenia, o którym mowa w ust. 4. 
5)  przekazywania PLW aktualnych informacji związanych z warunkami wyznaczenia i 

posiadanymi kwalifikacjami, w tym w szczególności z utratą lub zawieszeniem prawa 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii; 

6) udziału w szkoleniach, o których mowa w załączniku II rozdział I rozporządzenia 
2017/625 oraz w szkoleniach, o których mowa w załączniku II rozporządzenia 
2019/624 lub innych szkoleniach organizowanych przez organy Inspekcji 
Weterynaryjnej; 

7) zachowania poufności informacji pozyskanych przy wykonywaniu obowiązków 
realizowanych w ramach wyznaczenia, w tym ochrony danych osobowych i innych 
tajemnic chronionych prawem. 

10. PLW po podpisaniu umowy wydaje wyznaczonemu lekarzowi weterynarii 1ub osobie 
wyznaczonej do wykonywania czynności pomocniczych odznaki identyfikacyjnej, jeżeli 
jeszcze jej nie posiada, oraz wystawia odpowiednie do zakresu wyznaczenia 
upoważnienie wydane w szczególności na podstawie: 
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1) art. 19 ust. la ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - w przypadku przeprowadzania 
czynności kontrolnych; 

2) art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego - w przypadku wydawania decyzji 
administracyjnych. 

 
11. Osoba wyznaczona jest zobowiązana do sporządzania zestawień i rozliczeń z 

wykonanych czynności oraz pobranych w imieniu PLW opłat w sposób i w terminie 
określonym przez PLW. 

 
§ 7 

 
1. Uchylenie decyzji, o której mowa w § 6 ust. 2, i rozwiązanie umowy ze skutkiem 

natychmiastowym może nastąpić w przypadku: 
1) gdy wykonywanie czynności przez osobę wyznaczoną może spowodować zagrożenie 

dla zdrowia publicznego lub zwierząt; 
2) niewywiązywania się osoby wyznaczonej z powierzonych jej do wykonania 

czynności, w szczególności przez niewykonywanie ich terminowo; 
3) stwierdzenia zaniedbań w dokumentowaniu wykonywanych czynności; 
4) zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii; 
5) gdy zachodzą okoliczności powodujące wątpliwości co do bezstronnego wykonywania 

czynności objętych wyznaczeniem lub osoba wyznaczona pozostaje w konflikcie 
interesów w związku z wykonywaniem tych czynności albo nie złożyła oświadczenia, 
o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5; 

6) złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną, 
7) złożeniu wniosku przez kierownika zakładu higieny weterynaryjnej w odniesieniu do 

osób wyznaczonych do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, 
8) złożeniu wniosku przez kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt - w przypadku 

umów zawartych z podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt. 
2. W przypadku, gdy dojdzie do uchylenia decyzji o wyznaczeniu lub do rozwiązania 

umowy PLW może wszcząć postępowanie w przedmiocie wyznaczenia w stosunku do 
kolejnej osoby z listy, o której mowa w § 5 ust. 11, jeżeli od złożenia przez kandydata 
zgłoszenia nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy. 

 
§ 8 

Załączniki do Zarządzenia stanowią: 
1) wzór formularza zgłoszenia dla osób zainteresowanych wyznaczeniem; 
2) wzór oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS; 
3) wzór oświadczenia o którym mowa w mowa w § 6 ust. 4 Zarządzenia. 
4) wzór arkusza analizy warunków organizacyjnych i finansowych Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Łodzi oraz zadań planowanych; 
5) wzór karty oceny kandydata do wyznaczenia; 

 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania przez PLW i zostanie ogłoszone w 
Biuletynie Informacji Publicznej PIW w Łodzi oraz na stronie internetowej PIW w Łodzi. 

 




