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ZARZØDZENIE NR 1 MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii
Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 121, poz. 842, z póæn. zm.2)) zarzÞdza
sià, co nastàpuje:
§ 1.
1. Wojewódzkim inspektoratem weterynarii kieruje
wojewódzki lekarz weterynarii przy pomocy
zastàpcy wojewódzkiego lekarza weterynarii.
2. W skÚad wojewódzkiego inspektoratu weterynarii wchodzÞ:
1) zespóÚ do spraw zdrowia i ochrony zwierzÞt;
2) zespóÚ do spraw bezpieczeâstwa èywnoäci,
pasz
oraz
ubocznych
produktów
zwierzàcych;
3) zespóÚ do spraw nadzoru farmaceutycznego;
4) zespóÚ do spraw finansowo – ksiàgowych;
5) zespóÚ do spraw administracyjnych;
6) zespóÚ albo samodzielne stanowisko do
spraw obsÚugi prawnej;

1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziaÚem
administracji rzÞdowej – rolnictwo, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporzÞdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóÚowego zakresu dziaÚania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy
zostaÚy ogÚoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 916,
Nr 195, poz. 1201, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz.
1655 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 105
i Nr 157, poz. 1241.

7) zespóÚ albo samodzielne stanowisko do
spraw ochrony informacji niejawnych i do
spraw obronnych;
8) zespóÚ albo samodzielne stanowisko do
spraw
oceny
dziaÚalnoäci
Inspekcji
Weterynaryjnej;
9) samodzielne stanowisko do spraw audytu
wewnàtrznego, jeèeli obowiÞzek jego
utworzenia wynika z przepisów o finansach
publicznych;
10) zakÚad higieny weterynaryjnej.
3. Realizacjà zadaâ zespoÚów, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, koordynujÞ wyznaczeni przez
wojewódzkiego lekarza weterynarii wojewódzcy inspektorzy weterynaryjni.
4. ZakÚadem higieny weterynaryjnej, o którym
mowa w ust. 2 pkt 10, kieruje kierownik.
5. W zakÚadach higieny weterynaryjnej mogÞ byÜ
tworzone oddziaÚy terenowe.
§ 2.
1. Powiatowym inspektoratem weterynarii kieruje
powiatowy lekarz weterynarii przy pomocy
zastàpcy powiatowego lekarza weterynarii.
2. W skÚad powiatowego inspektoratu weterynarii
wchodzÞ:
1) zespóÚ do spraw zdrowia i ochrony zwierzÞt;
2) zespóÚ do spraw bezpieczeâstwa èywnoäci,
pasz
oraz
ubocznych
produktów
zwierzàcych;
3) zespóÚ do spraw finansowo – ksiàgowych;
4) zespóÚ do spraw administracyjnych;
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5) samodzielne stanowisko do spraw obsÚugi
prawnej.
3. W skÚad powiatowego inspektoratu weterynarii
mogÞ wchodziÜ:
1) pracownia badania miàsa na obecnoäÜ
wÚoäni;
2) zespóÚ albo samodzielne stanowisko do
spraw odkaèania.
4. Realizacjà zadaâ zespoÚów, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, koordynujÞ wyznaczeni przez
powiatowego lekarza weterynarii starsi inspektorzy weterynaryjni, a w razie ich braku, wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii
inspektorzy weterynaryjni.
§ 3.
1. Granicznym inspektoratem weterynarii kieruje
graniczny lekarz weterynarii przy pomocy
zastàpcy granicznego lekarza weterynarii.
2. W skÚad granicznego inspektoratu weterynarii
wchodzÞ:
1) zespóÚ do spraw weterynaryjnej kontroli
granicznej;
2) zespóÚ do spraw administracyjnych;
3) zespóÚ albo samodzielne stanowisko do
spraw finansowo-ksiàgowych;
4) samodzielne stanowisko do spraw obsÚugi
prawnej.

Poz. 3
§ 5.

SzczegóÚowÞ organizacjà i tryb pracy wojewódzkich, granicznych i powiatowych inspektoratów
weterynarii oraz szczegóÚowy zakres zadaâ
komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzÞcych w ich skÚad okreäla regulamin organizacyjny
ustalony odpowiednio przez wojewódzkiego
i granicznego lekarza weterynarii w uzgodnieniu
z GÚównym Lekarzem Weterynarii albo przez
powiatowego lekarza weterynarii w uzgodnieniu
z wojewódzkim lekarzem weterynarii.
§ 6.
Traci moc zarzÞdzenie nr 11 Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie
organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rol.
Nr 11, poz. 12 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 1).
§ 7.
ZarzÞdzenie wchodzi w èycie po upÚywie 14 dni od
dnia ogÚoszenia.

§ 4.
Jeèeli jest to uzasadnione wzglàdami organizacyjnymi lub kadrowymi, wojewódzcy, powiatowi
i graniczni lekarze weterynarii mogÞ ÚÞczyÜ
poszczególne
zespoÚy
albo
samodzielne
stanowiska pracy, o których mowa odpowiednio
w § 1 w ust. 2 pkt 4-6, w § 2 w ust. 2 pkt 3-5 oraz
w § 3 w ust. 2 pkt 2-4, w jeden zespóÚ albo
samodzielne stanowisko.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki
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