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ROZDZ|AL I
POSTANOWIENIA OGoLNE

S 1. Powiatowy lnspektorat Weterynarii w Tychach dziala w szczeg6lnosci na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (T.J. Dz. U. 22018 t. poz. 15572

p62n. zm.),

2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji zEdowej w wojew6dztwie ( T. J.

Dz. U. z 2Q19 r. , poz. 14642 p62n. zm.),

3l zazflzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie

organizacii wojew6dzkich, powiatowych i granicznych inspektorat6w weterynarii (Dz. Utz.

MRiRWz 2010 r. nr3 poz. 3,220141. poz.26 otaz z 2020 poz. 18),

4\ zatzqdzenia N 13212010 Gl6wnego Lekarza Weterynarii z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie

nadania statutu Powiatowemu lnsDektoratowi Wetervnarii w Tvchach.

5) niniejszego Regulaminu.

S 2. 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Tychach, zwany dalej
"Regulaminem" okresla szczegolowq organizacjg i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
wTychach oraz szczeg6lowy zakres zadan kom6rek organizacyjnych i stanowisk wchodzqcych w
sklad tego Powiatowego InspeKoratu.

2. llekroc w Regulaminie jest mowa o:

1) Powiecie - nalezy ptzez to rozumiec powiaty: m. Tychy, m. Myslowice, m. Jawozno, powiat
bierunskoledzirlski i mikolowski;

2) Powiatowym Inspektoracie - n alezy ptzez lo rozumieo Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Tychach;

3) Powlatowym Lekarzu Weterynarii - nalezy Wzez to rozumied Powiatowego Lekaza
Weterynarii w Tychach;

4) Zastepcy Powiatowego Lekarza Weterynarii - nalezy ptzez lo rozumied ZastQpcQ
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach;

5) kom6rce organizacyjnej - nalezy peez to rozumiec: zespol, pracownie, oraz samodzielne
stanowisko pracy;

6) kierowniku - nalezy ptzez to rozumiec osobe kierujqca zespolem, pracowniq;

7) kontroli zewnQtrznei - nale2y przez to rozumiec kontrole przeprowadzane ptzez organy
zewnetrzne w Powiatowym Inspektoracie;

8) kontrofi wewnetrznej - nalezy ptzez to rozumieC kontrole przeprowadzane pzez
Powiatowego Lekatza Weterynarii w Powiatowym Inspektoracie otaz kontrole
przeprowadzane pzez kierownik6w w Powiatowym Inspektoracie i w kom6rkach
organizacyjnych obejmujqcq og6l czynno6ci, kt6rych celem jest zapewnienie rcalizaqi
ustawowych zadan;

9) urzedowym wyznaczonym lekarzu weterynarii - nalezy ptzez to rozumiec lekarza
weterynarii wyznaczonego decyzja administracylnq ptzez Powiatowego Lekarza Weterynarii
do wykonywania okreslonych czynnoSci i nie bgdqcego pracownikiem Inspekcji
Weterynaryjnej



ROZDZIAL2

ZADANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

S 3. Powiatowym Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekaz Weterynarii.

S 4. Powiatowy Inspektorat wchodzi w sklad niezespolonej administracji rzAdowej w wojew6dztwie

SlEskim, jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza Weterynarii zapewniajqcym obsluge

realizacji jego zadan wynikajEcych z obowiqzujqcych pzepis6w prawa.

S 5, Do wytEcznej kompetencji Powiatowego Lekaza Weterynarii nalezy:

1) udzielanie pracownikom Powiatowego Inspektoratu pisemnych upowaznien do podejmowania

okreslonych czynnosci w.jego imieniu, wraz z okresleniem przedmiotowego zakresu upowaznienia;

2) udzielanre pelnomocnictw do reprezentowania Powiatowego Lekatza Weterynarii

w postepowaniu pzed organami panstwowymi a sqdami;

3) wydawanie w razie koniecznosci kierownikom polecen dotyczecych podjecia czynnosci w

zakresie ich merytorycznego dzialania oraz zqdanie od nich informacji o calym zakresie dzialania

Zespolu;

4t akceptacja plan6w pracy przygotowanych pzez wlasciwe kom6rki organizacyjne

Powiatowego Inspektoratu;

5) podejmowanie decyz.ii o skierowaniu prywatnie praktykujecego lekarza weterynarii do

wykonywania na obszaze nadzorowanego powiatu czynnosci koniecznych do likwidacji zagrcZenia

epizootycznego lub zagrozenia bezpieczenstwa produkt6w pochodzenia zwierzgcego w przypadku,

gdy jest to niezbgdne ze wzglgdu na ochrone zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia

gospodarki narodowej pzed powaznymi stratami;

6) ZapewnieniefunkcjonowaniaadekwatnejiskutecznejkontrolizarzAdczej.

S 5. 1. Powiatowy Lekaz Weterynarii realizuje zadania wynikajqce z ustawy o sluzbie cywilnej, w tym:

1) wykonuje zadania dyrektora generalnego w Powiatowym Inspektoracie;

2) dokonuje czynnosci z zakresu prawa pracy wobec czlonk6w korpusu sluzby cywilnej w

Powiatowym Inspektoracie, chyba 2e ustawa stanowi inaczej;

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje czynnosci z zakresu prawa pracy w stosunku do

pozostalych pracownik6w nie bgdqcych czlonkami slu2by cywilnej;

S 7. Powiatowy Lekarz Weterynarii w celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania Powiatowego

Inspektoratu oraz wlasciwej organizacji pracy:

1) wydaje akty prawa wewnetrznego;

2t rcalizule politykQ kadrowa, a tak2e dba o nalezyty dob6r pracownik6w Powiatowego Inspektoratu

oraz podnoszenie ich kwalifikacji iskutecznosc pracy;

3) gospodaruje Srodkami na wynagrodzenia pracownik6w Powiatowego Inspektoratu oraz innymi

funduszami bedqcymi w jego dyspozycji, w granicach ustalonych w budzecie;

4) reprezentuie Powiatowy InspeKorat na zewnqtE oraz sklada oSwiadczenia woli dotyczace jego

funkcjonowania i gospodarowania jego mieniem:

5) wykonuje inne zadania okreslone w przepisach odrqbnych, w szczeg6lnosci z zakresu obrony



narodowej, obrony cywilnej, zatzqdzania kryzysowego, ochrony pzeciwpozarowej, ochrony

informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, finans6w publicznych, zam6wien publicznych.

6) wykonuje uprawnienia i obowiqzki zwierzchnika slu2bowego pracownik6w Powiatowego
Inspektoratu;
7) udzielapelnomocnictw;
8) dziafajqc jako organ administracji, zgodnie z aft.268a Kodeksu postepowania administracyjnego
wyznacza osoby do podpisywania w jego imieniu decyzji, postanowiei i innych pism.

ROZDZ|AT 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATOWEGO INSPEKTORATU

S 8. 1. W sklad Powiatowego Inspektoratu wchodzq nastepujqce kom6rki organizacyjne:

1 ) Zesp6l do spraw zdrowia i ochrony zwierzqt, w skfad kt6rego wchodzE:

a) dzial do spraw zdrowia zwiezat i zwalczania chor6b zaka2nych zwierzqt,

b) dzial do spraw ochrony zwiezqt,

c) dzial do spraw identyfikacji i rejestracji zwiezEt,

d) dzial do spraw wymog6w wzajemnej zgodnosci,

e) dzial do spraw higieny materialu biologicznego;

2) Zesp6l do spraw bezpieczenstwa zywnosci, pasz i utylizacji,

3) Zespdl do spraw finansowo-ksiegowych;

4) Zesp6l do spraw administracyjnych;

5) Samodzielne stanowisko do spraw obslugi prawnej;

6) Pracownia badania miesa na obecnos6 wlosni, w kt6rej sklad wchodzq:

a) Terenowe Punkty \ rytrawiania.

2. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu stanowi zalqcznik nr 1.

3. \ rykaz symboli z jednolitego zeczowego wykazu akt w Powiatowym Inspektoracie stanowi

zatqcznik nr 2.

ROZDZIAL4

ZASADY KIEROWANIA PRACA POWIATOWEGO INSPEKTORATU

S 9, 1. W czasie nieobecnosci lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekaza Weterynarii lub

czasowej niemoznosci wykonywania przez niego obowiqzk6w, dzialalnosciq Powiatowego

Inspektoratu kieruje Zastepca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. W czasie nieobecnosci lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekaza Weterynarii i jego

Zastepcy lub czasowej niemoznosci wykonywania pzez nich obowiEzk6w, dzialalnosciE

Powiatowego Inspektoratu kieruje osoba upowa2niona pisemnie pzez Powiatowego Lekaza

Weterynarii.

3.Powiatowemu Lekazowi Weterynarii bezposrednio podlegajq :

1) Zespot do spraw zdrowia i ochrony zwiezet;

2) Zespol do spraw finansowo-ksiggowych;

3) Zesp6l do spraw adminishacyjnych;



4) Samodzielne stanowisko do spraw obslugi prawnej.

4. Zastepcy Powiatowego Lekaza Weterynarii bezposrednio podlegajq nastQpujqce kom6rki

organizacyjne:

1) Zespol do spraw bezpieczefistwa zywnosci, pasz i utylizacji;

2) Pracownia badania migsa na obecnosd wlosni.

$10.1.Kom6rkami organizacyjnymi, z wylEczeniem samodzielnych stanowisk pracy kierujE

kierownicy.

2. Realizacje zadah w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwietzEt otaz w zespole do spraw

bezpieczeistwa zywnogci, pasz i utylizac.ji koordynujq wyznaczeni pzez powiatowego lekaza

weterynarii starsi inspektozy weterynaryjni, a w razie ich braku, wyznaczeni pzez powiatowego

lekaza weterynarii inspektozy weterynaryjni, a w zespole do spraw finansowo - ksiggowych gt6wny

ksiegowy.

$ 1'1. '1 . Kierownicy odpowiadaiq za:

O 
'1) nalezyte zorganizowanie pracy zespo.lu i zapoznanie podleglych pracownik6w

z obowiEzujEcymi pzepisami prawa oraz jego pzestzeganie;

a terminowe zalatwianie spraw;

g pozEdek idyscyplinQ pracy;

4) merytorycznE i formalno-prawne poprawnoSd zalatwianych spraw.

2. Kierownicy dokonujq podzialu zadan dla poszczeg6lnych pracownikow kierowanych kom6rek

organizacyjnych oraz ustalajq dla nich na pismie propozycie zakresow obowiqzk6w, kt6re

przedkladaja Powiatowemu Lekazowi Weterynarii do zatwierdzenia.

ROZDZIAL 5

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTOW W POWIATOWYM INSPEKTORACIE

$ 12. 1. Projekty pism, dokument6w, um6w, porozumien, decyzji administracyjnych iakt6w prawnych

wydawanych pzez Powiatowego Lekaea Weterynarii opracowuje wlasciwa merytorycznie komOrka

organizacyjna.

2. Projekty akt6w prawa wewnetrznego winny by6 pzygotowane ze szczegolnq starannosciq

oraz odpowiadaC zasadom techniki prawodawczei.

3. Projekty akt6w prawa wewnetenego, um6w, porozumierl oraz pism procesowych, powinny by6

parafowane pzez:

1) pracownika zajmujecego sie sprawq,

a kierownika kom6rki organizacyjnej, z kt6rego zakresem dzialania zwiqzany jest dokument;

3) glownego ksiegowego - w przypadku, gdy tresc dokumentu dotyczy budzetu

lub ma powodowad skutki finansowe;

4) radce prawnego pod wzgledem formalnoprawnym i redakcyjnym.

4. Projekty innych pism i dokument6w powinny byd parafowane pzez:

1) pracownika zajmujacego sie sprawq.

2) kierownika kom6rki organizacyjnej, z kt6rego zakresem dzialania zwiqzany jest dokument;

3) glownego ksiegowego - w przypadku, gdy tres6 pisma lub dokumentu dotyczy budzetu lub ma



oowodowad skutki finansowe.

5. Podpisujqcy i parafujEcy pisma odpowiadajE za ich merytoryczne tres6, forme, a tak2e za zgodnosd

z pzepisami prawa oraz z interesem publicznym.

513. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu podpisuje pisma, decyzje (w tym decyzje

administracyjne) i inne dokumenty w sprawach do za+atwienia, ktorych zostali pisemnie upowaznieni

pzez Powiatowego Lekaza Weterynarii.

S14. Pzelewy, czeki iinne dokumenty obrotu pienieznego imaterialowego, jak r6wniez inne

dokumenty o charakteze rozliczeniowym, stanowiqcym podstawe do otrzymania lub wydatkowania

Srodk6w pienieznych Powiatowego Inspektoratu podpisujq:

a) Powiatowy Lekaz Weterynarii lub jego zastepca lub osoba, o ktorej mowa w S I ust. 2, oraz

b) Glrtwny Ksiegowy lub jego zastepca albo inny pracownik zastepujEcy Gl6wnego

KsiQgowego w czasie jego nieobecnosci, pisemnie upowazniony pzez Powiatowego

Lekarza Weterynarii.

ROZDZ|AL 6

TRYB PRACY I SZCZEGOTOWE ZAKRESY DZIAIANIA KOMoREK ORGANIZACYJNYCH

S 15. Do zakresu dzialania Zespolu do spraw zdrowia i ochrony a iejzqt nale2y prowadzenie

spraw wynikajacych z pzepis6w o ochronie zwietzqt, ochronie zdrcwia zwierzEt oraz zwalczaniu

chor6b zakatnych zwierzEl, pzepis6w o rejestracji i identyfikacji zwietzqt, pzepis6w o weterynaryjnej

kontroli w handlu oraz przepis6w o wzajemnej zgodnosci, a tak2e zadai wynikajqcych z ustawy

o zarzEdzaniu kryzysowym, a w szczeg6lnosci:

1) ustalanie og6lnych kierunk6w dzialania i szczeg6towych zasad postepowania otaz

koordynacja dzialan w zakresie:

a) kontroli i zwalczania chorob zaka2nych zwiezEt, w tym zapobiegania ich wystqpieniu,

wykrywania i likwidowania,

b)monitorowania chor6b odzwieeecych oraz odzwietzecych czynnik6w chorobotw6rczych,

c)kontroli pzesteegania wymagai weterynaryjnych pnez podmioty podejmujEce lub

prowadzqce dzialalno6c zwiEzanE ze zwiezetami (dzialalnosc nadzorowanq) oraz kontroli

zwiezqt wprowadzanych na rynek, peemieszczanych lub pzeznaczonych do handlu,

d)kontrof i pzesylek zwieeqt w miejscu przeznaczenia,

e) stosowania u zwiezql substancji o dzialaniu hormonalnym, tyreostatycznym ibeta-

agonistycznym;

2\ rcalizacja program6w i plan6w monitorowania zakazeh zwie?.Et, chor6b odzwiezecych i

odzwiezecych czynnik6w chorobotw6rczych oraz zwiqzanq z nimi opornosci na Srodki

pzeciwdrobnoustrojowe u zwierzet;

3) zatzedzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony

zdrowia i2ycia ludzi izwieeEt, na podstawie analiz iocen sytuacji epizootycznej;

4) zaeEdzanie kryzysem zwiEzanym z zagrozeniem epizootycznym - rozpoznawanie sytuacji,

kt6re mogq prowadzic do kryzysu istosowanie odpowiednich Srodk6w zapobiegawczych i



naprawczycn;

5) aktualizac.ia planOw gotowosci zwale.ania poszczeg6lnych chor6b zakaznych zwierzAt;

6) prowadzenie spraw zwiEzanych z rcalizaqE program6w zwalczania poszczeg6lnych chor6b

zaka2nych zwie?'at

7) prowadzenie spraw zwiqzanych z uznaniem nadzorowanych stad zwiezqt za urzgdowo

wolne od poszczeg6lnych ch016b zakaznych zwietzAl,

8) ustalanie og6lnych kierunkow dzialania onz szczeg6lowych zasad postQpowania w zakresie:

a) kontroli zdrowia zwierzqt ptzeznaczonych do rozrodu ijakosci materialu biologicznego,

b) kontroli przestzegania wymagai weterynaryjnych podczas pozyskiwania, konserwacji,

obr6bki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykozystywania materialu biologicznego,

jak r6wniez prowadzenia punkt6w kopulacyinych;

9) nadz6r nad pzestzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwietzAl onz wymog6w

wzajemnej zgodnoscii

10) nadz6r nad pzestrzeganiem pzepis6w z zakresu ochrony zwierzqt;

1 1) wykonywania nadzoru nad podmiotami prowadzEcymi dzialalnose nadzorowanq,

12) prowadzenie rejestr6w podmiot6w prowadzqcych dzialalnosc nadzorowanq, w zakresie

wlaSciwosci zespolu;

13) pzygotowanie projekt6w decyzji dla Powiatowego Lekaza Weterynarii, jako organu I instancji;

14) rozpatrywanie skarg i wniosk6w, w zakresie wlasciwoscr zespolu;

15) obsluga system6w i/lub programow komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynary.inej

w zakresie kompetencji zespolu;

16) sporzqdzanie obowiqzujqcej sprawozdawczoSci, w zakresie kompetencji zespolu;

17) orcanizaqa szkolen, w rym uzedowych wyznaczonych lekazy weterynarii, w zakresie

dotyczEcym kompetencji zespolu;

18) wsp6tpraca z organami Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej,

Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakosci Handlowej Artykul6w

Rolno-Spo2ywczych, lnspekcji Ochrony Srodowiska, ze Sluzbq Celna, jednostkami

samozEdu terytorialnego, organami samozqdu lekarsko-weterynaryjnego, Agenclq

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Zwiqzkiem Lowieckim, Osrodkiem

Doradztwa Rolniczego, Policjq, Paistwowq StraZE Pozarnq i innymi slu2bami w zakresie

wlasciwosci zesoolu:

19) twozenie, we wsp6lpracy z innymi komorkami organizacyjnymi, plan6w jakosciowych,

ilosciowych ifinansowych stanowiqcych czQSC plan6w Powiatowego Inspektoratu.

S 16. Do zakresu dzialania Zespolu do spraw bezpieczefstwa iywnosci, pasz i utylizacji nalezy

prowadzenie spraw wynikajacych z przepis6w prawa zywnosciowego i paszowego, a w szczeg6lnoSci:

1) ustalanie og6lnych kierunk6w dzia{ania i szczeg6lowych zasad postepowania oraz koordynacja

dzialari zesoolu w zakresie:

a) badania zwietzqt ze2nych iprodukt6w pochodzenia zwierzecego,



b) bezpieczenstwa produkt6w pochodzenia zwiezecego przeznaczonych do spozycia pzez

ludzi, w tym oceny wymagan weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz

wywozte;

c) bezpieczenstwa produkcji i obrotu pasz, w tym ocenia spelnienie wymagai weterynaryjnych

pzy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie,

d) bezpieczeistwa pozyskiwania, przetwaeania iwprowadzania na rynek ubocznych produkt6w

pochodzenia zwiezecego;

2l zatzqdzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony

zdrcwia i zycia ludzi otaz zwietzqti

3) rcalizacja Rocznego Planu Uzedowej Kontroli Pasz, w tym opracowywanie planu dla powiatu;

4) nadz6r nad wytwarzaniem iobrotem pasz leczniczych;

5) zarzAdzanie kryzysem zwiqzanym z zagro2eniem bezpieczeistwa zywnosci pochodzenia

zwierzecego - rozpoznawanie sytuacji, kt6re mogq prowadzi6 do kryzysu istosowanie odpowiednich

Srodk6w zapobiegawczych i naprawczych;

6) wykonywania nadzoru nad podmiotami prowadzEcymi dzialalnosc nadzorowane;

7) prowadzenie rejestr6w podmiot6w prowadzqcych dzialalnosd nadzorowanq, w zakresie

wlasciwosci zespolu;

8) rcalizacja programu badarl kontrolnych obecnosci substancji niedozwolonych oraz pozostalosci

chemicznych, biologicznych i produkt6w leczniczych, skazen promieniotw6rczych u zwiezqt i w
zywnosci pochodzenia zwietzecego;

9) prowadzenie postepowan zuiqzanych z wykryciem substancji niedozwolonych, niepozEdanych,

zabronionych, pozostalosci chemicznych, biologicznych, produkt6w leczniczych i skazen

promieniotw6rczych orcz zanieeyszczef mikrobiologicznych w tkankach lub nazqdach zwietzql,

produktach pochodzenia zwierzecego oraz w paszach;

10) prowadzenie spraw dotyczqcych Swiadectw eksportowych dla produkt6w pochodzenia

zwiezecego pzeznaczonych do spozycia przez ludzi oraz Swiadectw eksportowych dla pasz;

1 1) pzygotowywanie projekt6w decyzji dla Powiatowego Lekaza Weterynarii jako organu I

instancji w sprawie bezpieczenstwa zywnosci oraz obrotu paszami leczniczymi;

121 rozpatrywanie skarg iwniosk6w, w zakresie wlaSciwosci zespolu;

13) obsluga program6w komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie

kompetencji zespolu;

14) spozadzanie obowiqzujEcej sprawozdawczosci w zakresie kompetencji zespolu

15) organizacja szkolen w zakresie kompetencji zespolu, w tym szkolei dla uegdowych

wyznaczonych lekazy weterynarii;

16) wsp6lpraca z organami Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej,

Panstwowej Inspekcji Handlowej, lnspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakosci Handlowej

ArtykuLtw Rolno-Spo2ywczych, Inspekcji Ochrony Srodowiska, ze Suzbq CelnE, jednostkami

samozadu terytorialnego, organami samorzedu lekarsko-weterynaryjnego, Agencje Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Zwiezkiem t owieckim, Osrodkiem Doradztwa Rolniczego, Policjq,

Panstwowa Strazq Pozarna i innymi sNuzbami w zakresie wlasciwosci zespolu;



17) twozenie, we wsp6lpracy z innymi kom6rkami organizacyjnymi Powiatowego Inspektoratu,

plan6w jakosciowych, ilosciowych i finansowych stanowiEcych czesd plan6w Powiatowego

InsDektoratu.

S 17. 1. Do zakresu dzialania Zespolu do spraw finansowo - ksiegowych nalezy w szczeg6lnoSci:

1) opracowywanie material6w do projektu planu finansowego, planu finansowego,

harmonogramow realizacji dochod6w i wydatk6w, przygotowanie projekt6w

decy zjil zatz4dzehlzawiadomieh w zakresie zmian w planach f inansowych ;

2) prowadzenierachunkowoscijednostki;

3) wykonywaniedyspozycjiSrodkamipienieznymi;

4"1 administrowanie Informatycznym Systemem Obslugi Budzetu Paistwa TREZOR;

5) dokonywanie wstepnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokumentow dotyczqcych operacji

gospodarczych i finansowych oraz zgodnosci ich z planem finansowym;

6) spozEdzanie w terminie sprawozdan z wykonania proces6w gromadzenia Srodk6w

publicznych i ich rozdysponowania ozz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych

z danymi wynikajecymi z ewidencji ksiegowej;

7) opracowywanie okresowych analiz i ocen z wykonania planu finansowego Powiatowego

Inspektoratu, pzygotowwanie planow i analiz gospodarki finansowej oraz dokonywanie kalkulacji

koszt6w wykonywanych zadan przez Powiatowy Inspektorat;

8) sporzEdzanie sprawozdawczosci finansowej, budzetowej oraz inne okreslone w odrQbnych

peepisach dokonywanie kalkulacji kosztow wykonywanych zadai pzez Powiatowy InspeKorat;

9) monitorowanieiegzekwowanierealizacjidochod6w budzetowych;

10) prowadzenie platnosci Powiatowego Inspektoratu w systemie Bankowogci Elektronicznej

,,enbepe";

11) prowadzenieZaktadowego Funduszu Swiadczei Socjalnych;

12) naliczanie wynagrodzeri, wydawanie zaSwiadczen o wynagrodzeniach, ustalanre podstawy do

emerytury lub renty, rczliczanie podatku dochodowego pracownikow otaz spotzEdzanie wymaganych

w tym zakresie deklaracji i sprawozdan;

13) bie2qca analiza poniesionych wydatk6w z tozdzialu zwalczania chor6b zakaznych zwieeEt

oraz badania monitoringowe pozostalosci chemicznych, biologicznych w tkankach zwiezEt

i produktach pochodzenia zwiezecego, rozliczenia koszt6w z podzialem na choroby;

14) terminowe regulowanie dokumentow flnansowych wplywajqcych do Zespotu;

15) prowadzenie spraw socjalnych uprawnionych pracownik6w Powiatowego Inspektoratu;

16) zarzadzanie nieruchomosciami bedEcymi w tMalym zavEdze Powiatowego Inspektoratu

i administrowanie lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych pzez Powiatowy Inspektorat oraz

nadzorowanie planowanych remont6w, modernizacji, konseMacji prac budowlanych wtych

nieruchomoSciach;

17) zapewnienie przestrzegania w Powiatowym InspeKoracie przepisow otaz zasad

bezpieczeristwa i higieny pracy;

18) prowadzenie spraw zwiqzanych z nawiezywaniem, tManiem i ustaniem stosunku pracy



czlonk6w korpusu slu2by cywilnej i pozostalych pracownik6w Powiatowego Inspektoratu;

19) prowadzenieewidencjidelegacjikrajowych izagranicznych;

20) organizowanie i prowadzenie szkolen pracownik6w Powiatowego Inspektoratu;

21) wprowadzanie i biezqca aktualizacja danych nowozatrudnionych izatrudnionych pracownik6w

Powiatowego InspeKoratu do systemu kadrowo - p+acowego oraz merytoryczna weryfikacja

i zatwierdzanie list plac;

22). zapewnienie ochrony danych osobowycf,

23]' sporzadzanieocen okresowych pracownikow;

24') prowadzenie spraw z zakresu zam6wien publicznych, w tym spozEdzanie dokumentacji

niezbednej do prawidlowego dokumentowania zam6wien publicznych;

251 planowanie zakup6w inwestycyjnych i inwestycji na zecz Powiatowego Inspektoratu oraz

twozenie planu eeczowo-fi nansowego;

261 prowadzenie dziatah majecych na celu zapewnienie adekwatnego, skutecznego

i efektywnego systemu kontroli zazqdczej w Powiatowym Inspektoracie;

271 prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeh i wyliczanie oplat za wprowadzanie

substancji zanieczyszczlqcy ch do powietza;

28\ spozqdzanie sprawozdan statystycznych z realizaqi zadan Inspekcji Weterynaryjnej i

opracowan analitycznych zwiEzanych z dzialalnoscie merytorycznq Inspekcji Weterynaryjnej w

zakresie wlasciwosci zesoolu.

2. Gl6wny ksiQgowy odpowiada w szczeg6lnosci za pzestzeganie pzepis6w zawartych w

ustiawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowosci onz za rcalizacje nastepujqcych zadan

w zakresie gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu i w zakresie rachunkowosci:

1) prowadzenie rachunkowosci jednostki, kt6ra obejmuje:

a) pzyjete zasady rachunkowosci,

b) prowadzenie, na podstawie dowod6w ksiegowych, ksieg rachunkowych ujmujEcych zapisy

zdatzeh w potzEdku chronologicznym i systematycznym,

c) ustalanie lub sprawdzanie drogq inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywow ipasyw6w;

d) wycene aktywow i pasyw6w oraz ustalanie wyniku finansowego,

e) terminowe spozadzanie sprawozdan finansowych, bud2etowych lub innych sprawozdan

okreslonych w odrebnych przepisach orcz t$4ykazwanie w tych sprawozdaniach danych

zgodnych z danymi wynikajqcymi z ewidencji ksiegowej,

f) gromadzenie i pzechowywanie dowod6w ksiegowych oraz pozostalej dokumentacji

przewidzianej ustawq;

2) wykonywanie dyspozycji Srodkami pienieznymi;

3) dokonywanie wstQpnej kontroli:

a) zgodnosci operacji gospodarczych ifinansowych z planem finansowym,

b) kompletnosci i zetelnosci dokument6w dotyczqcych operacji gospodarczych

ifinansowych;

4) przygotowywanie planow finansowych, innych plan6w i analiz gospodarki finansowei Powiatowego

Insoektoratu.
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S 18. Do zakresu dzialania Zespolu do spraw administracyjnych nalezy miedzy innymi:

1) pzygotowywanie rocznych plan6w pracy i priorytet6w Powiatowego Inspektoratu;

2) koordynowanie kontroli pzeprowadzanych ptzez pracownik6w Powiatowego Inspektoratu, w

tym m.in. terminowosci i prawidlowosci pzeprowadzanych kontroli, koordynacja obslugi transportowei;

3) przygotowywanie i pzedstawianie informacji o wynikach kontroli oraz zalecen pokontrolnych;

4l organizowanienaradpokontrolnych,

5) sprawdzanie wlasciwego i terminowego podejmowania dzialaf pokontrolnychi

6) spozEdzanie sprawozdarl z wykonania plan6w kontroli oraz rocznych planow pracy i

priorytetow Powiatowego Inspektoratu;

7) prowadzenie gospodarki majqtkiem Powiatowego Inspektoratu, polega.iEce na przyjmowaniu i

ewidencjonowaniu majEtku Powiatowego Inspektoratu, a nastepnie pzekazaniu tego majqtku do

kozystania wla5ciwym osobom lub kom6rkom organizacyjnym, podejmowanie czynnoSci w zakresie

wyposazenia pomieszczen Powiatowego Inspektoratu w spzet, wzqdzenia techniczne i materialy

biurowe oraz utrzymanie ich we wlasciwym stanie technicznym;

8) zabezpieczenie obiektu pzed WadzieZq, pozarem i innymi klgskami, oraz utzymanie

czystosci w pomieszczeniach Powiatowego Inspektoratu;

9) zapewnienie obslugi telekomunikacyjnej i informatycznej Powiatowego Inspektoratu zar6wno

w zakresie wyposa2enia spzqtowego, jak i oprogramowania, sporzadzanie aplikacji pzeznaczonych

dla Powiatowego Inspektoratu;

10) zatzadzanie teleinformatycznymi systemami wymiany informacji i bazamr danych;

11) koordynacja prac dotyczEcych funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz

zwiqzanych z umieszczeniem na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu material6w

i informacji pzygotowywanych pzez poszczeg6lne kom6rki organizacyjne;

12) prowadzenie szkolen w zakresie obslugi systemow informatycznych, prowadzenie ewidenc.li

spzetu informatycznego oraz opracowywanie i wdrazanie strategii informatyzacji Powiatowego

Inspektoratu;

13) prowadzenie archiwum zakladowego, zapewnienie wlasciwego przyjecia akt do archiwum,

peechowywanie akt, udostepnianie ich;

14) prowadzenie obslugi biurowej Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym r6wnie2 prowadzenie

centralnych rejestr6w wynikajqcych z pzepisdw ptawa oraz wykonywanie czynnosci kancelaryjnych

zgodnie z instrukcjq kancelarylnq.

15) zapewnienie obslugi transportowej dla potzeb Powiatowego Inspektoratu oraz prowadzenie

dokumentacji i spraw zwiazanych z gospodarkE taboru samochodowego bQdqcego w+asnoscie

Powiatowego fnspektoratu popnez prcwadzenie rejestracji, ubezpieczen komunikacyjnych, kart

drogowych, okresowych przeglEd6w technicznych, remont6w i napraw doraznych samochod6w.

S 19. Do zakresu dzialania Samodzielnego stanowiska do spraw obsfugi prawnej nalezq zadania

zwiqzane z obslugq prawnq Powiatowego Inspektoratu, a w szczeg6lnosci:

1) udzielanie opinii prawnych pisemnych, konsultacji i porad prawnych ustnych;

ll



2) reprezentowanie Powiatowego Lekaza Weterynarii przed sqdami administracyjnymi isqdami

powszecnnymr;

3) opiniowanie i parafowanie um6w, a takze akt6w normatywnych Powiatowego Lekaza Weterynarii,

pism i innych dokument6w powodujqcych skutki prawne dla Powiatowego Inspektoratu, w

zakresie ich zgodno6ci z prawem;

4) opiniowanie i parafowanie projekt6w decyzji administracyjnych.

S 20. 1. Do zakresu dzialania Pracowni badania miesa na obecno66 wlosni, nale2y w

szczeg6lnosci:

1) wykonywanie laboratoryjnych badari miqsa na obecnos6 wlo6ni zgodnie z wymogami

obowiqzujqcych norm i pzepis6w prawa;

2) wykonywanie badarl zgodnie z wymaganiami systemu zazqdzania jakosciq spetniajqcego

wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025;

3) utzymanie i potwierdzanie kompetencji do wykonywania badan;

4) pzekazywanie klientom wiarygodnych, Eetelnych i uzytecznych wynik6w badan;

5) prowadzenie szkolen z zakresu obowigujqcych dokument6w stosowanie walidowanych;

6) poddawanie sie regularnej zewnetrznej i wewnetznej kontroli badan prowadzonej ptzez Zaklad

Higieny Weterynaryjnej w Katowicach oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw wlosnicy,

7) zapewnienie wlaSciwych warunk6w Srodowiskowo-lokalowych oraz wyposa2enia i material6w do

prowadzenia badan w Terenowych Punktach Vwtrawiania;

8) realizacja polityki jakoSci oraz cel6w og6lnych systemu zazqdzania wdrozonego w zakladzie

Higieny Weterynaryjnej w Katowicach;

9) nadzorowanie wyposazenia pomiarowego Terenowych Punkt6w Vwtrawiania pod kqtem

zapewnienia sp6Jnosci pomiarowej.

2. Zarbvrno Pracownia badania miesa na obecnos6 wlosci, jak i podlegfe jej Terenowe Punkty

\^rytrawiania, pod wzgledem funkcjonowania systemu zazEdzania jakosciq podlegajq kierownikowi

Zakladu Higieny Weterynaryjnej Wojew6dzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

S 21. Tryb pracy Powiatowego Inspektoratu okresla szczeg6lowo regulamin pracy wprowadzony

zatzqdzeniem Powiatowego Lekaea Weterynarii.

ROZDZIAL 7

POSTANOWIENIA KOfICOWE

S 22, 1. Traci moc Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tychach z dnia

04 stycznia 2016 roku.

2. Regulamin wchodzi w zycie z dniem uzgodnienia pzez Sleskiego Wojew6dzkiego Lekaza

Weterynarii w Katowicach.
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7al4e.nlk nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Tychach

z dnia .Z.7:.LIp,2020
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