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Powiatowego Lekarz Weterynarii
w Biłgoraju z dnia 23.t0.2OI7

r.

PROCEDURA

naboru lekarzy weterynarii i osób posiadaiących kwalifikacje do wykonywania
niektórych czyn nościpomocniczych n iebęd ących pracownika mi l nspekcji

Weterynaryinei na 2018 roku.

Ogłoszenie o naborze lekarzy weterynarii i osób posiadających
kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych,

niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na 2O18 r. umieszcza
się na stronie internetowej http://www.piwbilgoraj.nbip.p1 i na tablicy
ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju.
Wypełniony wniosek o wyznaczenie do czynności zleconych o których
mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 5 lipca 2016 r.
naleĘ złoĘćw Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Biłgoraju ul.
Włosiankarska 11, 23-4OO Biłgoraj w terminie do dnia 20 listopada
2OL7 r.
Do wniosku nalezy doŁączyć załączniki według specyfikacji umieszczonej w
formularzu w postaci kopii potwierdzonej za zgodnośćz oryginałem oraz
oświadczenie dotyczące danych zleceniobiorcy.
Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zakończenia ich

przyjrnowania, przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza

Weterynarii w Biłgoraju.
W trakcie rozpatrylvania wniosków Powiatowy Lekarz Weterynarii zastrzega
sobie prawo dodatkowego sprawdzenia wiedzy i kwalifikacji osób
ubiegających się o wyznaczenie. Po zakończęniu prac komisji wyniki
zostaną podane do wiadomościna tablicy ogłoszeń w Powiatowym

Inspektoracie Weterynarii

w Biłgoraju ul. Włosiankarska 11,

23-4OO

Biłgoraj.
Wyznaczenie na 2OI8 r. do czynności wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt. 1
a w/w ustawy odbędzie się z tekarzami weterynarii niebędącymi
pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, świadczącymiusługi
weterynaryjne w ramach zakładuleczniczego dla zwierząt wg. art. 16 ust. 2
a, ust. 3 pkt. 2 natomiast do pozostałych czynnościnie wymienionych w
art. 16 ust. 1 pkt. la z lekatzami weterynarii osobami fizycznyrni
niebędącymi pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, mającymi odrębny
tytuł ub ezpiecze nia społ e czne go (emerytalno - rentowe go) .
Załączn7ki:
1. Wniosek o.u'1zr'aczenie. Zał. Nr 1.
2, Oświadczenie zleceniobiorcy, Zał, Nr 2.
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