Załącznik do Zarządzenia Nr 4
Powiatowego Lekarz Weterynarii
w Biłgoraju z dnia 12.11.2015

r.

PROCEDURA

naboru lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do
wykonywa n ia n iektórych czyn ności pomocniczych n iebędących pracowni

ka

mi

lnspekcji Weterynaryjnej na 2016 roku.
Ogłoszenie o naborze Iekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje
do wykonyłvania niektórych czynności pomo cntczy c}:', nie będących
pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na 20 16 r. umieszcza się na
stronie internetowej http: l lwww.piwbilgoraj.nbip.pl i na tablicy ogłoszeń
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju.
Wypełniony wniosek o wyznaczęnię do czynności zleconych o których
mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnta 29 stycznia
2OO4 r. naleĘ zł,oĘćw Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Biłgoraju ul. Włosiankarska II,23-400 Biłgoraj w terminie do dnta 12
grudnia 2OI5 r.
Do wniosku należy dołączyćzałączntki według specyfikacji umieszczonej
w formularzl) w postaci kopii potwierdzonej za zgodnośćz oryginał.em
oraz oświadczenie dotyczące danych zleceniobiorcy.
Wnioski zostaną rozpattzone w terminie 14 dni od daty zakonczenia ich
przyjmowania, przez komisję powołaną przęz Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Biłgoraju.
W trakcie rozpatrywania wniosków Powiatowy Lękarz Weterynarii
zastrzega sobie prawo dodatkowego sprawdzenta wiedzy i kwalifikacji
osób ubiegających się o .vq1zrraczerLLe. Po zakończenlLl prac komisji wyniki
zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Powiatowym
Inspektoracie Weterynarii w Biłgoraju ul. Włosiankarska II,23-4OO
Biłgoraj.
Wyznaczenie na 2016 r. do czynności wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt.
1 a w/w ustawy odbędzie się z lekarzarnt weterynarii niebędącymi
pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, świadczącymi usługi
weterynaryjne w ramach zakładuleczntczego dla zwterząt wg. Art. 16 ust.
2 a, ust. 3 pkt. 2 natomiast do pozostałyctl czynności nie wymienionych w
art. 16 ust. 1 pkt. la zIekarzami weterynarii - osobamtfizycznymi
niebędącymi pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, mającymi odrębny
tytuł ubezpiec zenia społeczne go (emerytalno - rentowe go) .
Załączniki:
1. Wniosek o:or1zr,aczenie. Zał. Nr 1.
2, Oświadczenie zleceniobiorcv. Zał. Nr 2.
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