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Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie działa w szczególności na podstawie: 

 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, 

poz. 842, z późn. zm.); 

 

2) zarządzenia nr  1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r.             w 

sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów 

weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );  

 

3) niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

 

1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową 

organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie oraz 

szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład 

Inspektoratu. 

 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 

1) powiecie – należy przez to rozumieć powiat Śrem; 

 

2) Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Śremie; 

 

3) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 

Śremie; 

 

4) Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne 

stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 6 Regulaminu; 

 

5) kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem 

a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa 

żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych 

inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych. 

 

 

§ 3 

 

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.  

  

2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza: 

 

1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej; 
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2) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o 

finansach publicznych; 

3) wynikających z odrębnych ustaw. 

 

3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową. 

 

4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu; 

 

5. Siedziba Inspektoratu mieści się w Śremie przy ul. Chełmońskiego 22 

 

 

Rozdział II 

Organizacja Inspektoratu  

 

§ 4  

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują 

kierownicy. 

 

2. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, kierownikiem może zostać starszy inspektor 

weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny. 

 

3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

 

 

 

Rozdział III 

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu 

 

§ 5 

 

  

1.  Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności: 

 
1) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie 

ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi; 

  

2) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i 

opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli 

w sprawach Inspektoratu; 

 

3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników 

Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym 

ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu; 

 

4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub 

podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;  

 

5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;  
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6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie. 

 

 

 

§ 6 

 

1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza 

działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza 

pracownik. 

2. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega: 

1) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt  

 

2) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego 

 

3) Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej,  

 

4) Zespół ds. finansowo księgowych w składzie 

 

a. Główny Księgowy 

b. Księgowy 

 

5) Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych 

 

 

§ 7 

 

1. Kierownicy  odpowiadają za: 

 

1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z 

 obowiązującymi przepisami prawa;  

 

2) porządek i dyscyplinę pracy;  

 

3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw. 

 

 

2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych 

przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów 

obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia. 

 

§ 8 

 

1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów 

prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka 

organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, 

porozumienie, decyzja administracyjna.  
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2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością 

oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej. 

 

3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, 

powinny być parafowane przez: 

 

1) pracownika zajmującego się sprawą, 

 

2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny; 

 

3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma 

 powodować skutki finansowe; 

 

4) prawnika pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym. 

 

4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez: 

1) pracownika zajmującego się sprawą; 

 

2) kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest 

dokument; 

 

3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy 

budżetu lub ma powodować skutki finansowe. 

 

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne 

dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub 

wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują: 

1) Powiatowy Lekarz lub osoba, o której mowa  w § 14 ust. 2, oraz  

2) Główny Księgowy lub inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego 

nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza. 

 

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za 

zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym. 

 

 

§ 9 

 

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne 

dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez 

Powiatowego Lekarza. 

 

 

§ 10 

 

1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych                     

i stanowisk pracy określa załącznik nr 2. 

 

2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej 

Powiatowy Lekarz. 

 



 6 

Rozdział IV 

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych 

 

§ 11 

1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy: 

1) Prowadzenie dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, 

 

2) Kontrola sprawowania nadzoru przez wyznaczonych lekarzy weterynarii wolnej 

praktyki nad miejscami gromadzenia zwierząt i hodowli zwierząt, 

 

3) Nadzór nad prowadzeniem handlu, eksportu i importu zwierząt,  

 

4) Sporządzanie decyzji odszkodowawczych za zwierzęta zabite z nakazu 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

 

5) Planowanie wydatków budżetowych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierzat, 

 

6) Rozpatrywanie skarg i wniosków zakaźnych ze zwalczeniem chorób zakaźnych 

zwierząt, 

 

7) Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie sprawowanego nadzoru zgodnie z 

wymaganiami jednostek nadrzędnych, 

 

8) Sporządzanie powiatowych planów zwalczania chorób zakaźnych zwierzat na 

potrzeby centrum kryzysowego, 

 

9) Kontrola rejestracji i identyfikacji bydła, owiec i kóz zgodnie z rozporządze4niem 

Komisji 1082/2003/WE i 1505/2006/WE 

 

10) Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji rejestracji 

zwierząt oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt, 

 

11) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości, informacji 

wewnętrznej i korespondencji w zakresie posiadanych uprawnień, 

przygotowywanie decyzji administracyjnych. 

 

12) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w obszarze zadań wykonywanych na danym stanowisku. 

 

13) Przygotowywanie projektów decyzji pierwszej instancji. 

 

14) Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości w 

formie papierowej i elektronicznej 

 

15) Prowadzenie kontroli weterynaryjnych z zakresu przestrzegania przepisów o 

ochronie zwierząt, przestrzegania zasad IRZ oraz obrotu zwierzętami, w celu 

weryfikacji stosowania przez podmioty objęte nadzorem obowiązujących 

przepisów prawa, 
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16) Sporządzanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych kontroli weterynaryjnych w 

szczególności protokołów kontroli, 

 

17) Weryfikacja i kompletowanie dokumentacji związanej z obrotem zwierzętami w 

tym świadectw przedeksportowych, 

 

18) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości, informacji 

wewnętrznej i korespondencji w zakresie posiadanych uprawnień,  

 

19) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii. 

 

 

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi: 

 

1) Inspektor ds. chorób zakaźnych zwierząt 

 

2) Kontroler weterynaryjny 

 

3) Kontroler weterynaryjny 

 

§ 12 

 

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów 

zwierzęcych należy: 

 

1) nadzór nad ubojem i produkcją środków żywności  pochodzenia zwierzęcego  

 oraz punktami skupu dziczyzny na terenie powiatu, 

 

2) obsługa bazy danych Spiwet dla powiatu, 

 

3) realizacja programu kategoryzacji zakładów, 

 

4) tworzenie bazy danych w zakresie gospodarstw mlecznych, punktów skupu 

dziczyzny, rzeźni , zakładów przetwórczych dla powiatu, 

 

5) przekazywanie informacji o imporcie, eksporcie i tranzycie produktów zwierzęcego 

pochodzenia, 

 

6) prowadzenie monitoringu, 

 

7) sporządzanie sprawozdań w zakresie sprawowanego nadzoru zgodnie z 

wymaganiami jednostek nadrzędnych,  

 

8) nadzorowanie  pracy podmiotów, którym  zlecono badanie zwierząt rzeźnych 

   i mięsa. 

 

9) realizacja nadzoru weterynaryjnego nad higieną materiału biologicznego, 
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10) przeprowadzanie  kompleksowych i doraźnych kontroli w zakresie warunków    

weterynaryjnych w jednostkach zajmujących się  przechowywaniem lub 

wykorzystaniem nasienia i / lub komórek jajowych.  

 

11) nadzorowanie eksportu i importu materiału biologicznego i reproduktorów, 

 

12) nadzór weterynaryjny nad higieną materiału biologicznego i reproduktorów, 

 

13) prowadzenie ewidencji ilości podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym 

 w przedmiotowym zakresie, 

 

14)  Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz.  

 

15)  Nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.  

 

16) Nadzór nad obrotem i wykorzystaniem polepszaczy gleby.  

 

17) Prowadzenie monitoringu pasz i żywienia zwierząt.  

 

18) Prowadzenie rejestrów, dokumentacji i sprawozdawczości z wykonywanych  

    zadań.  

 

19) Przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu wykonywanych zadań i      

    egzekwowanie ich wykonania. 

 

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi: 

 

1) Inspektor ds. materiału biologicznego i higieny środków spożywczych 

pochodzenia zwierzęcego 

 

2) Inspektor ds. pasz i utylizacji 

 

 

§ 13 

 

1. Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy: 

 

1) Prowadzenie rozliczeń, rachunkowości i księgowości  

 

2) Prowadzenie spraw osobowych, socjalnych,  

 

3) Przygotowanie planu budżetu  

 

4) Analiza budżetu, 

 

5) Analiza dochodów i wydatków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie, 

 

6) Prowadzenie rozliczeń, rachunkowości i księgowości, 

 

7) Sporządzanie sprawozdań zgodnie z wymogami jednostki nadrzędnej, 
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8) Należyte przechowywanie i zabezpieczenie wszystkich ksiąg i dokumentów     

księgowych. 

 

9) Kontrola rozliczenia i pobierania opłaty weterynaryjnej oraz analiza realizacji  

budżetu. 

 

10) Kontrola merytoryczna i rachunkowa rachunków, 

 

11) Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości administracyjnej i finansowej 

 

12) Zaopatrzenie w niezbędny sprzęt i materiały dla wykonywania zadań pracowników 

bieżącego utrzymania Inspektoratu oraz wyposażenie lekarzy wet. wyznaczonych 

do niektórych czynności  

 

13) Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji finansowej z zakresu czynności 

wykonywanych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii 

 

14) Prowadzenie ewidencji składników majątkowych i inwentaryzacji.  

 

 

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w 

ustawie o finansach publicznych  i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących 

zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości: 

 

1)   prowadzenia ksiąg rachunkowych; 

2)   okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego      

      stanu aktywów i pasywów; 

3)   wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; 

4)   sporządzania sprawozdań finansowych; 

5)   gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej     

     dokumentacji przewidzianej ustawą; 

 

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi: 

 

1) Główny Księgowy 

 

2) Księgowy 

 

§ 14 

 

1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw administracyjnych: należy: 

 

1) prowadzenie kancelarii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie i spraw  

 administracyjnych, 

 

3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, 

 

4) sporządzanie zestawień zbiorczych rachunków za zwalczanie chorób zakaźnych 

zwierząt, 
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5) sporządzanie zestawień usług zleconych lekarzom wolnej praktyki, 

 

5) prowadzenie kasy. 

 

2. W skład samodzielnego stanowiska, o którym mowa w ust. 1 wchodzi: 

 

1) referent ds. administracyjnych 

 

 

§ 15 

 

1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy: 

 

1) Przygotowywanie opinii i projektów decyzji oraz postanowień, 

 

2) Uczestniczenie w przygotowywaniu zarządzeń, regulaminów oraz innych 

wewnętrznych dokumentów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie, 

 

 

3) Wspieranie komórek merytorycznych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Śremie w zakresie prawa, 

 

4) Opiniowanie i parafowanie niestandardowych umów zawieranych przez 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie  z podmiotami zewnętrznymi, 

 

 

5) Zawiadamianie organów powołanych do ścigania przestępstw w przypadku 

stwierdzenia przestępstwa ściganego z urzędu, 

 

6) Nadzorowanie windykacji i egzekucji należności w celu poprawy terminów zapłat 

należności 

 

 

 

§ 16 

 

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem 

Powiatowego Lekarza. 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

 

1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1. 

2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2. 


