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Szamotuły, dnia 4 lipca 2022r. 

 
 

                                    O G Ł O S Z E N I E  II 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy                     
z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

(tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 306), 
 

ogłasza 
 

potrzebę dokonania wyznaczeń do realizacji w roku 2022 zadań związanych                             
z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego 

 
 
 
  Rodzaj czynności do wyznaczenia z zakresu bezpieczeństwa żywności zwierzęcego 
pochodzenia: 
 

1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe                            
i poubojowe, ocena  mięsa  i  nadzór   nad  przestrzeganiem  przepisów  o  ochronie  zwierząt  
w  trakcie  uboju   w zakładach: 

 
a) ABP Poland Sp. z o.o. ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy, 

 
            b)   Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie, Zakład 
                  Masarski Podrzewie, 64-541 Podrzewie, 
 
            c)   Zakład Masarski A. Chruścicki i M. Janiszewski Sp. j., 62-045 Pniewy, Psarskie 7. 
 
    Osoby zainteresowane wykonywaniem zadań z wyznaczenia w zakładach,  o których mowa w pkt 
1b oraz 1c, muszą dodatkowo posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni metodą wytrawiania 
przy użyciu mieszadła magnetycznego. 
 
 
      2. Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów   
mleczarskich: 
 
           Hochland Polska Sp. z o.o. ul. Okrężna nr 2, 62-080 Kaźmierz 
 
      3. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa wraz  
z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia: 
 
            a)  Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie,  
                Zakład  Masarski Podrzewie, 64-541 Podrzewie, 
 

b) Zakład Masarski A. Chruścicki i M. Janiszewski Sp. j., 62-045 Pniewy, Psarskie 7, 
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     4. Pobieranie próbek do badań (monitoring pozostałości). 
 
     5. Czynności pomocnicze  przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa. 
 
Wymagania konieczne do wykonywania czynności, o których mowa w pkt: 1 do 4  
 
- wykształcenie wyższe weterynaryjne, 
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel, 
- znajomość polskich  oraz wspólnotowych przepisów prawa weterynaryjnego, 
- znajomość systemów  zapewnienia jakości GHP, GMP i HACCP, 
- posiadanie kwalifikacji zgodnie z § 2 pkt 1, 2, 3, 5 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności  wykonywanych przez osoby niebędące 
pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004 Nr 89 poz. 860                    
ze zm.). 
 
Wymagania konieczne do wykonywania czynności o których mowa w pkt 5 
 
-  wykształcenie średnie weterynaryjne,  
- posiadanie kwalifikacji zgodnie z § 3 ust. 2 lub/i ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa                             
i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności  wykonywanych przez osoby 
niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004 Nr 89                
poz. 860 ze zm.).  
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia - wyznaczenie do czynności lekarsko-weterynaryjnych: 
 

1. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa                      
w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – zał. nr 1 do ogłoszenia. 

2. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom). 
3. Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną  

o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii. 
4. Kwestionariusz osobowy- zał. nr 2 do ogłoszenia.  
5. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek:                  

a) z ZUS – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,                   

b) od pracodawcy – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,   
c) od innego zleceniodawcy – dla osób wykonujących umowy - zlecenia na rzecz innego 
zleceniodawcy. 

6. Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego – zał. nr 3 
do ogłoszenia. 

7. Oświadczenie – zał. nr 4 do ogłoszenia. 
8. Zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarz 

weterynarii. 
9. Zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o zdolności do wykonywania 

pracy  w  procesie produkcji i w obrocie żywnością. 
10. Zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania okulistycznego - w przypadku złożenia 

wniosku o wyznaczenie do czynności, o których mowa w pkt 1, lit. b i c ogłoszenia. 
11. Kopia zaświadczenia o odbyciu 3 – miesięcznego stażu w rzeźni wyznaczonej przez 

wojewódzkiego  lekarza  weterynarii  lub  zaświadczenie   powiatowego  lekarza weterynarii. 
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12. Kopia zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w powiatowym inspektoracie weterynarii, 
wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii, w zakresie pobierania prób 
monitoringowych - w przypadku złożenia wniosku o wyznaczenie do czynności, o których 
mowa w pkt 4 ogłoszenia. 

13. Kopia  zaświadczenia  o  odbyciu miesięcznego stażu w zakładzie prowadzącym działalność 
w  zakresie  przetwórstwa  mleka,  wyznaczonym  przez   wojewódzkiego lekarza weterynarii -
w przypadku złożenia wniosku o wyznaczenie do czynności, o których mowa w pkt 2 
ogłoszenia. 

14. Kopia zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji do badania mięsa w kierunku włośni metodą 
wytrawiania, przy użyciu mieszadła magnetycznego - w przypadku złożenia wniosku               
o wyznaczenie do czynności, o których mowa w pkt  1 b, c ogłoszenia. 

 
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia – wyznaczenie do czynności pomocniczych: 
 
 

1. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa                      
w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – zał. nr 1 do ogłoszenia. 

2.  Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie. 
3. Kwestionariusz osobowy- zał. nr 2 do ogłoszenia.  
4. Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego – zał. nr 3 

do ogłoszenia. 
5. Oświadczenie – zał. nr 5 do ogłoszenia. 
6. Zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku technik 

weterynarii. 
7. Zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o zdolności do wykonywania 

pracy  w  procesie produkcji i w obrocie żywnością. 
8. Kopia zaświadczenia o odbyciu 3 – miesięcznego stażu w rzeźni wyznaczonej przez 

wojewódzkiego  lekarza  weterynarii,  lub  zaświadczenie  powiatowego  lekarza  weterynarii  
w przypadku nabycia uprawnień przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa      
i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez 
osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób                 
(Dz. U. 2004 Nr 89 poz. 860 ze zm.) - w przypadku złożenia wniosku o wyznaczenie                        
do czynności,  o których mowa w pkt 5 ogłoszenia.    

9. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek:                  

a) z ZUS – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,                   

b) od pracodawcy – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,   

c) od innego zleceniodawcy – dla osób wykonujących umowy - zlecenia na rzecz innego 
zleceniodawcy. 

 
 

Osoby  zainteresowane  składają  dokumentację  w  terminie  do dnia  29 lipca 2022r.                     
w  Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szamotułach, ul. Szczuczyńska nr 60,  w godz. 700 
– 1500. 
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Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja  po rozpatrzeniu i ocenie 
wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia oraz upubliczni wyniki 
postępowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spis załączników do ogłoszenia: 
 
Zał. nr 1 – Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa                      
w art. 16  ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 
 
Zał.  nr  2 – Kwestionariusz osobowy 
 
Zał.  nr  3 – Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego 
 
Zał.  nr  4 – Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności lekarsko- 
       weterynaryjnych 
 
Zał.  nr  5 – Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności pomocniczych 
 

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                      
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych 
danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Szczuczyńska 60, 64-
500 Szamotuły. Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 61/29-29-091. 

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru w celu realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu 
w ramach umowy zlecenia w 2022r. 

Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szamotułach. 
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru. 
Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 1. prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych osobowych; 2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 3. prawo 
do usunięcia danych osobowych; 4. - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres 
kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 16 ustawy z dnia 29.01.2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej                        
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 306) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 


