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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach dziŃaw szczególności na podstawie:

l)

ustawy z dnia29 stycznia}}}4 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj.

Dz.U. zż016 r., poz.

1077, ze

zm,),

2)

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ż marca 2010 r. w sprawie
organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii
(Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 ze zm.),

3)

niniejszego regulaminu.

zarządzenia

nr l

§2

1.

Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej ,,Regulaminem" określaszczegółową organizację i
tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach oraz szczegółowy zakres
zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

2.

Ilekroó w Regulaminie jest mowa o:

l)

Powiecie -należy przezto rozumieó powiat skierniewickiziemski i grodzki;

2)
3)
4)
5)

Powiatowym Lekarzu -na|eży przezto rozumieó PowiatowegoLękarza

Weterynarii w Skierniewicach;

Inspektoracie
w Skierniewicach;

-

na\eĄ przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Komórkach organizacyjnych - należy przezto rozumieó zespoĘ, samodzielne
stanowiska pracy, pracownie badania mięsa na obecnośó włośni,pracownię badania
mleka surowego określone w § ó ust 3 i 4 Regulaminu;

Kierowniku - naleĄ przezto rozumieć osobę kierującązakładem, pracownią,
zespołem, aw przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt, zespołu ds,
bezpieczeństwa zywności oraz zespołu ds. pasz iutylizacji koordynatorów starszych inspektorów weterynarii, aw razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

§3
1.

[nspektoratem kieruj e Powiatowy Lekarz.

ż. Inspektorat zapewnia obsługę redrizacji zadań Powiatowego Lekarua:

l) wynikających z ustawy z dnia29 stycznia2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
2) jako dysponenta środków budźetowych na zasadach określonych w
3)
)-

o finansach publicznych;

ustawie

wynikających z odrębnych ustaw, w szczególności z zakresu obrony narodowej, obrony
cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

lnspektorat jest państwową jednostką budżetową.

4.

Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu ziemskiego skierniewickiego
Skierniewice;

5.

Siedziba lnspektoratu mieści się w Skierniewicach przy ul. Miedniewickiej 25.

i

grodzkiego

Rozdział II
Organizacja Inspektoratu

l.
2.

Komórkami organizacyjnymi,

kierownicy.

z

§4
wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują

Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawiazałącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III
Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§5
l.

Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekal,za.

2.

Do

l)

ko mpeten cj

i Powiatowego Lekar za należy w szczegó lności

:

zatwierdzanie planów finansowych

w

zakresie dochodów

wykonania oraz dysponowani e środkami budzetowym i i

p

i

wydatków, nadzorowanie ich

ozabudżetowym i ;

reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami
i opiniami v"ryrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w

2)

sprawach lnspektoratu

;

3)

wykonyrvanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika słuzbowego pracowników Inspektoratu,
zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności
pracowników Inspektoratu;

4)

udzielanie pisemnych upowaznień do wykonyrvania określonych czynności lub podpisywania
pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czyrności prawnych,

5)

zapewn ien i e funkcj onowan ia

ó)

zapewnienie przestrzegania

ad

ekwatnej i skutecznej kontro l i zarządczej;

ładu i porządku, przepisów

przeciwpozarowych oraz

bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie;

wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych, w szczegolności z zakresu
obrony narodowej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych
oraz ochrony danych osobowych.

1)

§6
l.

W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością
I

2.

J.

n s pe

ktorat u kieruj e Zastęp c a Pow i atowe

g

o Lekar za.

W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i
jego Zastępcy działalnościąInspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego
Lekarza pracownik Inspe ktoratu.
Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

1)

zespół do spraw bezpieczeństwa żyrvnośct,
J

ż) zespół ds. pasz i utylizacji,
3) zespół do spraw finansowo-księgowych,
4) zespół do spraw administracyjnych,
5) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,
6) pracownie badania mięsa na obecnośćwłośni,
1) Laboratorium Weterynaryjne - Pracownia Badania Mleka
4.

Surowego.

Zastępcy Powiatowego Lękarza bezpośrednio podlega zespół do spraw zdrowia

zwierząt.

i

ochrony

§7
Kierownicy odpowiadają

l

l)

za:

należyte zorganizowanie pracy zespołu i

z

zapoznanie podległych pracowników

obowiązującymi przepisami prawa;
porządek i dyscyplinę pracy;
meryĄoryczną i formalno-prawną poprawnośó załatwianych spraw.

2)
3)

Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich
komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmiepropozycje zakresów obowiązków, które
przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwier dzenia,

2.

§8
Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych
wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwakomórka organizacyjna, z ktorej
zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja

1.

administracyjna.

Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczęgólną starannościąoraz

2.

odpowiadaó zasadom techniki prawodawczej.

3.

Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być
parafowane przęz,.

l)
2)
3)

pracownika zajmującego się sprawą;
kierownika zespofu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;
głównego księgowego - w przypadku, gdy treśćaktu dotyczy budzetu lub ma powodować
skutki finansowe;
radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

4)
4.

Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
l

)

2)
3)
5

pracownika zajmującego się sprawą;
kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działaniazwiązany jest dokument;
głównego księgowego - w przypadku, gdy treśćpisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub
ma powodować skutki finansowe.

Przelewy, czeki i inne dokumen§ obrotu pienięznego i materiałowego, jak równiez inne
dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub

wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:
1) Powiatowy Lekarz lub jego Zastępca lub osoba, o której mowa w § 6 ust. 2 oraz

2) Główny Księgowy lub pracownik
n

zastępujący Głównego Księgowego

ieobecnośc i, pisemnie upowazniony przez Powiatoweg o Lekarza.

w

czasie jego

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryazną treść,formę, atakże za zgodnośćz
przepisami prawa orazz interesem publicznym.

§9
Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w łm decyzje administracyjne) i inne dokumenty
w sprawach, do załatwienia których zostali irniennie upowaznieni przez Powiatowego Lekarza.

§10

Synbolikę oznaczania pism wychodzących

t.

i stanowisk pracy określazałącznik nr 2.

z

poszczególnych komórek organizacyjnycll

Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy

2

Lekarz.

Rozdział IV

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych
§
1

.

Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt na|eży:

l)

Prowadzenie działań w celu zwalczaniazakaźnych chorób zwierząt, w tym między innymi:
a) przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi

zwalczania

b)

l

1l

)

b)

d)
e)

5)

przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych

dla

podejmowania

i prowadzenia działalnościnadzorowanej przez podmioty zajmujące się:

c)

3)
4)

rejestracji oraz prowadzeniu dochodzenia epizootycznego celem

l u b wykl u czenia zgło szon ej choroby,
prowadzenie czynnościzwiązanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej.
opracowywanie i aktualizacja planow gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

c)
Nadzór nad
a)

2)

i

potw i erdzen i a

zarobkowym przewozem zwierząt,
organizowaniem targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
obrotem zwierzętam|

prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt,
prowadzeniem zakładu drobiu,
0 chowem lub hodowlą zwierząt akwakultury,
g) prowadzeniem schronisk dlazwierząt,
h) utrzymyrvaniem zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub
produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząL
i) umieszczaniem na rynku, w tym handlem, zwierząt oraz przemieszczaniem koniowatych.
Kontrola pracy lekarzy weterynarii Wznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
do wykonywania:
a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
b) nadzoru nad spędarni i innymi miejscami gromadzeniazwierząL
c) badania zwierząt w obrocie wrazz wystawianiem świadectwzdrowia,
d) zadań koniecznych do likwidacjizagrożenia epizootycznego i epidemicznego.
Nadzór nad imporlem i eksportem zwierząt
Nadzór nad rejestracją i identyfikacją zwierząt prowadzoną przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Kontrola na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku lI pkt A
ust. 6-8 rozporządzenia Rady (WE) nr 7312009 z dnia 19 stycznia 2009r. ustanawiającego
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej
polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego
rozporządzenia (WE) nr 129012005, (WE) nr 24112006, (WE) nr 318lż007 oraz uchylającego

L 30 z 31.01.2009, str.

zpoźn. zm.), jako
specjalny organ kontroli, o którym mowa w aft. 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
112212009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1312009 odnośniedo zasady wzajemnej zgodności, modulacji
oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrazania
rozporządzenia Rady (WE) nr 123412001 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodnościw
ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009,
rozporządzenie (WE) nr 118212003 (Dz. Urz. UE

str. 65).

6)
7)

Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych.

Przygotowyrvanie

8)
9)

16,

aktów

oraz prowadzenie

administracyjnych

postępowania

administracyjnego, egzekucyjnego i związanego ze stosowaniem sankcji karnych
w związku z wykonywaniem ustawowych zadań.
Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań
w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zvvierząt.

Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych
zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji w tym stwierdzenia zoonozy lub
wykrycia czynnika zoonotycznego.
10) Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z
obowiązuj ących przepisów.
11) Nadzorowanie zagrożeń epizootycznego lub epidemiologicznego związanych
z wykonywaniem działalności,polegającej na świadczeniu usług z zakresu medycyny
weterynaryjnej.

12) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronte zwrcrząt.
13) Obsługa programów i systemów informatycznych związanych z zakręsem realizowanych
zadań a w tym:
a) programu MARCEL w związku z prowadzeniem monitoringu choroby Aujeszky'ego,
b) systemu ZCHZZ w zakresie przepływu informacji o wystąpieniu chorób zakaźnych zwl,erząt,
c)systemu TRACES w związku z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego nad przemieszczaniem
zwterzątw handlu wewnątrzunijnym i w obrocie zkrajami trzecimi.
15) Nadzór nadprzestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia
działalnościn adzorowan ej pr zez podm ioty zaj muj ące się
a) wl,twarzaniem, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowyłvaniem, prowadzeniem obrotu
l ub wykorzystywaniem
materi ału biolo gicznego,
b) prowadzeniem punktu kopulacyjnego.
l6) Sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przęznaczonych do rozrodu oraz jakością
:

zdrowotną materiafu bio1o giczne go.

l1)

Prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotyczących zadań realizowanych przęz zespół

i ich bieżąca aktualizacja.

18) Współdziałanie z komórką finansową w zakresie planowania i wydatkowania środków
finansowych na wykonanie zadań inspekcyjnych (zakup sprzętu, materiałów, odczynników i

biopreparatów, opłaty zabadania laboratoryjne, wypłatę wynagrodzeń dla osób

Wznaczonych, kół łowieckich, ię.).

2.

W skład zespołu, o którym mowa w ust. l wchodzą:

a) Stanowisko ds. zdrowia i oclrrony zwlerząt,
b) stanowisko ds. zdrowia zwierząt,

c) stanowisko

ds. ochrony zwierząt,
d) stanowisko ds. higieny materiafu biologicznego.

§12
I. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żpvnościnaleĄ:

1) Sprawowanie nadzoru nad

bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego,
w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich pozyskiwaniu, produkcji, umieszczaniu
na rynku orazsprzedaży bezpośredniej, w szczególności nad:
a) spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia
zwlerzęcego
umieszczanych
na rynku
przywozonych
oraZ
i przeznaczonych na rynek krajowy,
b) spełnianiem wymagań dotyczącychposzczególnych etapów produkcji,

c) warunkami, trybem i

zakresem prowadzenia kontroli

wewnętrznej

w zaHadzi% w tym opracowaniem, wdrożeniem i rea|izacją systemu analizy zagrożeń i
krytycznych punktów kontroli (system HACCP),

d)
e)

f)
g)

h)

2)
3)
4)

sposobem znakowania i pakowania tych produktów,

wymaganiami dotyczącymi świadectw zdrowia, handlowych dokumentów
identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do tych produktów.
wymaganiami dotyczącymi środków transportu,

sposobem badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb
i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków oraz sposobem postępowania
z mięsem niezdatnym do spożycia przezludzt,
sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania
pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakresem i
sposobem prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposobem dokumentowania
pochodzenia §ch produktów oraz zakresem i sposobem prowadzenia rejestru tych
produktów.

Ustalanie obwodów badania zwierzątrzeźnych i mięsa.

Kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do

wykonywania czynności w
zakresie badania zwierząt rzeźnych
i mięsa oraz sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem
mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia.
Nadzór w handlu oraz nad importem z krajów trzecich środków spoz)łvczych pochodzenia
zwierzęcego.

5) Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych

badań

w trybie przepisów dotyczących:
a) badania zwierzątrzeźnych i mięsa,
b) nadzoru nadjakością zdrowotną środków spożyrvczych pochodzeniazwierzęcego,

c)

badań
kontrolnych
pozostałości
chemicznych,
biologicznych
i produktów leczniczych u zwierząt żywych, w tkankach i narządach zwierząt.

6) Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych.
1) Przygotowyrvanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania
adrnillistracyjnego, egzekucyjnego i związanego ze stosowaniem sankcji karnych
8)

w związku z wykonywaniem ustawowych zadań.
Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości ztęgo zakresu.

9)Prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez zespół
i ich bieżąca aktua|izacja.
10) Współdziałanie z komórką finansową w zakresie planowania i wydatkowania środków finansowych
na wykonyrvanie zadań inspekcyjnych ( zakup sprzętu, materiałów, odczynników, opłaty zabadania
laboratoryj ne, wypłatę wyn agrodzeń dla osób wyznaczonych, )

2.

W skład zespołu, o ktorym mowa w ust.

1

wchodzą 2 stanowiska ds. bezpieczeństwa żywności.

§13
l

.

Do zadań zespołu do spraw pasz i utylizacji nalezy:

1)

2)

realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz: pobieranie prób
do badań laboratoryjnych, raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz;
nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach;

3) nadzór nad

przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych

i prowadzenia działalnościnadzorowanej przez podmioty zajmujące się:
a) obrotem, ekspoftem i importem oraz handlem paszami,

b)

wywórniami pasz.

e)

hurtowniami karm dIa zwl,erzątdomowych.

dla

podejmowania

c) podmiotami stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,
d) zakładami produkującymi karmy dlazwierząt domowych,
4)
5)
6)

nadzor nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz na potrzeby własne w gospodarstwach rolnych;
nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych;
nadzor nad rolniczyn wykorzystaniem mączek mięsno - kostnych jako polepszaczy gleby
oraz podmiotami stosuj ącymi poleps zacze g\eby ;

]) nadzór nad

przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla

podejmowania

i prowadzenia działalnościnadzorowanej przez podmioty zajmujące się:

a)

8)
9)
10)

zbieraniem, transpotlowanieln, przechowlrvaniem, operowaniem, przetvvarzaniem
oraz wykorzys§waniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia
zw ierzęcego nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi,
b) umieszczaniem na rynku, w tym handlu, niejadalnych produktów pochodzenia
zw ier zęce go i ub ocznych produktów mv ier zęcy ch;'
nadzlr nad podmiotami produkującymi zywnośó pochodzenia zwierzęcego
w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwrcrzęcego)
prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych;

przygotowywanie

aktów

administracyjnych

administracyjnego, egzekucyjnego

i

związanego

w związku z wykonyrvaniem ustawowych zadań;
11)

oraz prowadzenie postępowania
ze stosowaniem sankcji karnych

obsługa krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach
Zyrvnościowych i Paszach ( RASFF ) oraz wykonywanie obowiązku informowania

konsumentów o niebezpiecznych produktach żyrvnościowychi paszach;
12) prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości ztego zakresu;

l3) prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotyczących zadańrealizowanych przezzespoł i ich
bieżąca aktualizacja1'
14) współdziałanie
komórką finansową

finansowych

z
na

w zakresie planowania i wydatkowania środków
wykonywanie zadań inspekcyjnych ( zakup sprzętu, materiałów,

odczynników i inne).

2.

W skład zespołu, o którym mowa w ust,

a)
b)

1

wchodzą:

stanowisko ds. pasz,
stanowisko ds. utylizac.ji

§14

l.

Do zadań zespołu do spraw finansowo - księgowych nalezy:

1) Opracowanie i rea|izacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia,

środków

budzetowych, funduszy specjalnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ż) Kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finarrsowych.
) Tetminowe realizowani e bieżący ch płatnościi zobowiązań.
4) Kontrola i analizareallzacji dochodów i wydatków budzetowych.
5) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, prowadzeniem i rozliczaniem
3

6)
1)
8)

remontów Powiatowe go ln spektoratu.

inwestycji i

Prowadzenie spraw związanych z wykonyrvaniem i rozliczantem usług i zlecęń na rzecz
Powiatowego lnspektoratu.
Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, metodą komputerową.
Przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminow w ramach kompetencji zgodnie
z przepisami dotyczącymi rachunkowości budżetowej i finansów publicznych oraz
zapewnienie ich prawidłowego wykonania.

9)

Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz analiz finansowo - księgowych.

l0) Prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych.
1l) Naliczanie i regulowanie wynagrodzeń i zasiłków zubezpieczenia społecznego pracowników,

płatnościdla

usługodawców, składek
na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, zobowiązań podatkowych oraz prowadzenie dokumentacji w §m zakresie.

l2) Prowadzenie ewidencji ilościowo- wartościowej środków trwĄch

majątku,

naliczanie

bieżących

odpisów

i

innych składników
amortyzacyjnych

i umorzeniowych.

13) Prowadzenie ewidencji materiałów i druków ścisłegozarachowania.
1 4) Prowadzenle magazynu gospodarczego.
15) Prowadzenie ewidencji samochodów służbowych, kart drogowych, kar1 eksploatacyjnych oraz
wykazów miesięczneg o zuży cia paliwa.

l6) Organizowanie

i

kontrolowanie prowadzonych konserwacji

i

napraw instalacji, sprzętu

i

aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych.
l 7) Prowadzenie kasy podręcznej.
l8) Prowadzenie składnicy akt i dokumentacji Inspektoratu Weterynarii, w tymprzyjmowanie i
udostępni anie akt, przygotowanie dokumentacj i do brakowani a.
l9) Współdziałanie z zespołem ds. administracyjnych w zakresie zaopatrzenia. wyposazenia w
materiĄ biurowe, sprzęt weterynaryjny i laboratorylny.

)

Główny księgowy odpowiada

w

szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych

w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań
w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1)

2)
3)
4)

Opracowanie i realizacja plarru dochodów i wydatków lnspektoratu.
Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu.
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
Dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelnościdokumentów dotyczących operacji
i finansowych.

5)

Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem

6)
7)

Sporządzanie planów i rozliczaniezadań inwestycyjnych i remontowych.

lnspektoratu.

rozliczaniem usług i zleceń na rzęcz

Prowadzenie rozliczeń związanych z zatrldnieniem pracowników i wypłatą
im świadczeń oraz odprowadzaniem związanych z tym składek

przysługujących
ipodatków.

W skład zespołu, o którym mowa w ust.

1)
2)
3)

i

gospodarczych

1

wchodzi:

Główny Księgowy,
Stanowisko ds. finansowych,
Stanowisko ds. księgowych.

§15

l.

Do zadań zespołu do spraw administracyjnych nalezy:

1)

Prowadzenie spraw administracyjno-technicznych Powiatowego lnspektoratu Weterynarii a
w tym:
1) obsługa sekretariatu, tj.:
a) przyjmowanie i wysyłka korespondencji,

b)
c)

rozdział korespondencji zgodnie z dekretacją Powiatowego Lekarza Weterynarii lub
jego Zastępcy,
prowadzenie rejestru: pieczątek służbowych, legitymacji służbowych, rejestr delegacji
służbowych, rejestr decyzji administracyjnych Powiatowego Lekarza Weterynarii,
9

d)
e)
0
g)
h)
i)

2)

prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień do działania w imieniu Powiatowego
Lekarza W eteryn ari i or az z wy zn aczenia Pow atow e go Lekar za W eteryn ari i,
prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
sporządzanie pism, powielanie korespondencji i obsługa techniczna urządzeń w
i

sekretariacie,

prowadzenie magazynu sprzętu weterynaryjnego dla celów monitoringu chorób
zakaźnych oraz monitoringu żywnościi pasz wraz z miesięcznym zestawieniem
przychodów i rozchodów w/w asorlymentu
obsługa interesantów, udzielanie informacji i kierowanie do właściwychkomórek
organizacyjnych,
współdziałanie z zespołem ds. finansowo-księgowych w zakresie zaopatrzenia
w materiały i pomoce biurowe. Zaopatrzenie Powiatowego Inspektoratu we
wszelkiego rodzaju sprzęt, wyposażenie, materiĄ biurowe itp. niezbędne do
prawidłowego j ego funkcjonowania.

Prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych a w szczególności:
zamieszczanie w BlP KPRM ogłoszeń o wolnych stanowiskach
pracy w słuzbie cyrvilnej,
b) sporządzanie obowiązującej dokumentacji z przebiegu procesu naboru,
c) prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku
pracy
pracowników,
dokumentacji
sporządzanie
odpowiedniej
( umowy o pracę, informacje o warunkach zatrudnienia, nniany wynagrodzeń, ustalanie
stazu pracy, świadectwapracy, informacje o przyznaniu nagród jubileuszowych, odpraw
itp.) i przekazywanie stosownych danych do komórki finansowej.
d) sporządzanie i przekazywanie dokumentacji ZUS w zakresie zgłoszeń do ubezpieczeń
społecznych pracowników i zleceniobiorców,
e) przekazyrvanie w formie elektronicznej dokurnentacji ZUS związanej
z rozliczaniem składek na ubezp ieczeni a społeczne,
prowadzenie
akt osobowych pracowników,
0
g) prowadzenie ewidencji obecności w pracy,
h) współdziałanie z zespołem ds, finansowo-księgowych w zakresie kompletowania
dokumentacji pracowniczej do ustalenia uprawnień emerytalno - rentowych,

a) przygotowywanie i

sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Inspektorat

Weterylarii w

związktl z wykonyrvaniem zadań ustawowych
( decyzje i umowy wyznaczenia lekarzy weterynarii oraz innych osób wyznaczonych
do czynności pomocniczych, umowy z rzęczoznawcami dotyczące szacowania.
umowy z kołami łowieckimi ).
j) sporządzanie projektów zarządzeń i regulaminów rv zakresie załatwianych spraw,
k) sporządzanie informacji, sprawozdańi analiz dotyczących załatwianych spraw,
l) rzete l ne wykonyrvan ie sprawozdawczośc i związanej z w l w zagadn i en ami.
i

3)

Zapewnienie obsługi informatycznej Inspektoratu a w szczególności:
a) administrowanie systemami informatycznymi w Powiatowym Inspektoracie,

b) instalowanie i wdrażanie oprogramowania niezbędnego do wykonyrvania

c)

zadań

inspekcyjnych na poszczególnych stanowiskach pracy,
prowadzenie szkoleń i zapewnienie pomocy pracownikom Powiatowego InspektoratLt
w zakresie obsługi programów i uzytkowania zasobów komputerowych,
zapewnienie stałej sprawnościi gotowoścido pracy wyposazenia komputerowego,

d)
e) nadzorowanie terminowego i prawidłowego serwisowania sprzętu

0

komputerowego,
bieżące usuwanie usterek tego sprzętu i oprogramowania komputerowego,

współdziałanie z komórką finansową Inspektoratu w zakresie zaopatrzenia
w sprzęt, oprogramowanie i materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
urządzeń i sieci komputerowej,

g) zapewnienie zgodnego z przepisami

postępowania

lub ich elementami,

h) sporządzanie niezbędnych sprawozdań,
z zakresem wykonywanych zadań,

10

informacji

ze

zużyĄymi urządzenlatnl

i

analiz

związanych

4)
5)
6)
7)

Utrzymanie porządku i czystości na terenie posesji i w budynkach Inspektoratu.
Prowadzenie drobnych, bieżących napraw i konserwacji.
Zapewnienie sprawności i gotowości samochodów służbowych oraz dowozu pracowników
do miejsc wykonyrvania obowiązków służbowych poza siedzibą Inspektoratu.

Wykonyrvanie przewozów sprzętu, materiałów, dokumentów, prób pobranych
ramach wykonpvania zadań ustawowych, materiału biologicznego zgodnie ze

w

zleceniami Powiatoweg o Lekarza Weterynarii.

2.

W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:
l) Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych,
2) Stanowisko ds. admin istracyjno-technicznych,
3) Stanowisko ds. obsługi informatycznej,
4) Kierowca,
5) Stanowisko ds. gospodarczych,
6) Sprzątaczka.

§16
l. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

l)

Zastępstwo prawne

i

procesowe

w

pań stwowej oraz i nnym i j ednostkami

i

postępowaniu przed sądarni, organaIni administracji

insty,tucj ami.
2) Przygotowyrvanie opinii prawnych z zaktesu działania Inspektoratu.
3) Udzielanie porad prawnych pracownikom urzędu w zakresie załatwianych przez nich spraw.
4) Sprawdzanie pod względem formalno - prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawa

wewnętrznego (zarządzeń, regulaminów), umów, porozumień,
i innych dokumentów sporządzanych przez pracowników.

5)

Bieżące infotmowanie pracowników metytorycznych Inspektoratu o
w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Inspekcji Weterynaryjnej.

decyzji

zmianach

§17
l. Do zadań Pracowni badania mięsa na obecnośó włośniprzy Inspektoracie, funkcjonujących w

2.

zakładach uboj u zwier ząt rzeźny ch, należy,.
l) przyjmowanie prób do badań,
2) wykonywanie badań na obecnośó włośni,
3) prowadzenie niezbędnej, wymaganej w tym zakresie dokumentacji,
4) uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych.
Terenowe pracownie badania mięsa na obecnośćwłośnipod względem funkcjonowania
systemu zarządzaniajakością podlegają kierownikowi zawadu Higieny weterynaryjnej
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.
Powiatowy Lekarz odpowiada zatechniczną działalnośói dbałośćo zasoby niezbędne do
zapewni en ia wymaganej j ako ścidziałania podległyc h pracowni.

§18

I.

Do zadań Laboratorium Weterynaryjnego - Pracowni Badania Mleka Surowego należy:
l) Przyjmowanie prób mleka surowego do badań laboratoryjnych;
ż) Wykonywanie badań laboratoryjnych mleka surowego w zakresie:
a. Oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów
b. Oznaczenie ogó|nej liczby komórek somatycznych
c. Analiza składu chemicznego
d. Oznaczęnię punktu zamarzania
e. Wykrywanie substancji hamujących

l1

metodami określonymi w normach, procedurach
stanowiskowych;

instrukcjach badawczych i

3)

Wykonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych zwianych z rozpoczęciem l
zakończeniem pracy urządzeń diagnostycznych oraz aparatury pomocniczej wg

4)

Utrzym;,wanie systemu zarządzania jakościązgodnego z polską normą PN-EN
ISO/IEC 170ż5 i ustaleniami zawartymi w Księdze Jakości, procedurach i

5)

Prowadzenie technicznej dokumentacji laboratoryjnej w zakresie wykonywanych
czynnościi badań oraz dokumentacji systemowej zgodnie z zapisami procedur i
instrukcji, wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 7'7025,oraz Polskiego Centrum

6)

2.

i

ustalonych procedur postępowania.

instrukcjach;

Akredy,tacji;

Poddawanie się auditom zewnętrznym i wewnętrznym oraz uczestnictwo w badaniach
biegłości.
W skład Laboratorium Weterynaryjnego - Pracowni Badania Mleka wchodzą stanowiska:

a.
b.
c.
d.

kierownik pracowni
Starszy Laborant
Laborant
Pomoc Laboratoryjna.

§19
Tryb pracy lnspektoratu określa szczegółowo Regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem
Powiatowego Lekarza.

Wykaz załącznikow:
1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii- Zał. Nr
2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych - Zał, Nr 2.
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Symb olik a oztlaczenia komórek organ izacyiny ch i stan owisk

p

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach

1.

racy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - PIWet

a]

Zespół ds. ochrony i zdrowia zwierząt- OZZ

b)
cJ

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności- BŻ
Zespół ds. pasz i utylizacji -PiU

dJ Zespól

ds. finansowo-księgowych

- FK

e)

Zespół ds, administracyjnych -A.

0

Zespół ds. obsługi informatycznej - INF

g) Stanowisko

ds. obsługi prawnej

h) Pracownia badania mięsa

D

- OP

na obecnośćwłośni- TPW

Pracownia Badania Mleka Surowego - PBMS
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