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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 4 września 2008 r.

o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

(druk nr 235)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (Dz. U. z 2007 r.

Nr 121, poz. 842)

Art. 16.

1. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest
w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może:

1) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami
Inspekcji do:

a) ochronnych szczepień i 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 rzeźnych, w tym badania
przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

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, jego przetwórstwem oraz
przechowywaniem produktów mleczarskich,

h) (12) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i
statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i
przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab,

i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj
konsumpcyjnych i produktów jajecznych,

j) pobierania próbek do badań,

k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;
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<1a) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami
Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla
zwierząt, do:

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) pobierania próbek do badań;>
2) wyznaczać osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie

kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych;

3) wyznaczać na czas określony osoby niebędące pracownikami Inspekcji, które
ukończyły studia wyższe na jednym z kierunków: weterynaria, zootechnika albo
rolnictwo albo posiadające tytuł technika weterynarii, do przeprowadzania na
miejscu w siedzibie stada kontroli dotyczących oznakowania i rejestracji zwierząt
gospodarskich, wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji tych zwierząt i
zaopatrzenia bydła w paszporty.

2. Wyznaczenie do wykonania czynności, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze
decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres
czynności przekazanych do wykonania.

<2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii
następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w
ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.>

[3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez
powiatowego lekarza weterynarii umowy z osobami, o których mowa w ust. 1,
określającej w szczególności sposób, zakres i miejsce wykonywania tych czynności,
wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności.]

<3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez
powiatowego lekarza weterynarii umowy z:

1) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3,
2) zakładami leczniczymi dla zwierząt – w przypadku, o którym mowa w ust. 1

pkt 1a
- określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość
wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii
świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.>

4. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi listę osób wyznaczonych do wykonywania
czynności, o których mowa w ust. 1.

5. Uchylenie decyzji, o której mowa w 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;
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3) stwierdzenia zaniedbań w dokumentowaniu wykonywanych czynności;

4) zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii;

[5) złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną.]

<5) złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną, a w przypadku, o którym mowa w
ust. 1 pkt 1a, także po złożeniu wniosku przez kierownika zakładu leczniczego
dla zwierząt.>

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza
Weterynarii oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w
ust. 1,

2) warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w
ust. 1

- mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych
czynności.

7. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zatrudnienia w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.


