
ZARZĄDZENIE NR 3SZ
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia listopada 2020 r. 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi W eterynarii we W rocławiu

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 17 i art. 51 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii we Wrocławiu, stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 188 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. 
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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STATUT

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII 

WE WROCŁAWIU

§ 1. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu działa na podstawie 

niniejszego Statutu, Statutu Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we Wrocławiu 

oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1557 z późn.zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

869 z późn.zm.);

3) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464);

4) 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. MRiRW Nr 3, poz. 3 z późn.zm.).

§ 2 . Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii - należy przez to rozumieć Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;

2) Zastępcy - należy przez to rozumieć Zastępcę Dolnośląskiego W ojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii;

3) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

we Wrocławiu.

§ 3 . 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Wrocław



2. Obszarem działania Inspektoratu jest województwo dolnośląskie

§ 4 .  1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w

rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest dysponentem II stopnia w zakresie 

wykonywania budżetu państwa.

§ 5.1. Działalnością Inspektoratu kieruje Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

2. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy 

oraz Inspektoratu.

3. Zakres zadań Zastępcy określa regulamin organizacyjny Inspektoratu.

4. W  czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, 

działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.

5. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich 

obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez 

W ojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

§ 6. Inspektorat zapewnia realizację zadań Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

§ 7. W  skład Inspektoratu wchodzą:

1) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt;

2) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru 

farmaceutycznego.

w skład którego wchodzą:

a) dział ds. bezpieczeństwa żywności,

b) dział ds. pasz i utylizacji,

c) dział ds. nadzoru farmaceutycznego;

3) Zespół ds. audytu kontroli urzędowych;

4) Zespół ds. finansowo-księgowych;



5) Zespół ds. administracyjnych, w skład którego wchodzą:

a) dział ds. organizacyjno-administracyjnych,

b) dział ds. gospodarczych i zamówień publicznych,

c) dział ds. pracowniczych,

d) dział ds. archiwum zakładowego;

6) Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej;

7) Zespół ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych;

8) Zakład Higieny Weterynaryjnej, w którego skład wchodzą:

a) Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz,

b) Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz,

c) Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt,

d) Pracownia Serologii,

e) Punkt Przyjmowania Próbek nr 1,

f) Punkt Przyjmowania Próbek nr 2,

g) Punkt Przyjmowania Próbek nr 3.




