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Ogłoszenie o naborze 

do wykonywania czynności urzędowych i pomocniczych 

w ramach umowy zlecenia w 2022 roku z dnia 29 grudnia 2021 roku. 

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczyna postępowanie w trybie art. 16 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 306 z późn. 

zm.) w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu 

wysokomazowieckiego w 2022 roku.  

 

I. Rodzaj i zakres czynności, które będą objęte wyznaczeniem oraz liczbę 

poszukiwanych kandydatów niezbędnych do wykonywania zadań przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Liczba poszukiwanych 

kandydatów 

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 tym: 

 

a) rzeźnie 1 

 

Liczba poszukiwanych osób w nadzorowanych podmiotach: 

 

1. do wykonywania czynności wymienionych w pkt. 1a w podmiocie:  

1) Zakłady Mięsne „Wyszyńscy” –Mirosław Wyszyński, Kostry Śmiejki 34, 18-214 Klukowo 

- 1 osoba, 

II. Wymogi niezbędne do realizacji powierzonych czynności:  

 

1) wykształcenie: - wyższe weterynaryjne 

2) posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii  

3) posiadanie kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem MR i RW z dnia 22 kwietnia 2004 roku w 

sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. z 2004 roku Nr 89 poz. 860 – z późn, zmianami) 

udokumentowane zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.  
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4) posiadanie odrębnego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, który nie rodzi 

obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenie, podstawa wymiaru 

składek musi być, co najmniej równa najniższej podstawie wymiaru składek dla osób prowadzących 

pozarolniczą działalność gospodarczą lub minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na 

dany rok kalendarzowy. Dokumentami potwierdzającymi ten tytuł są wydruk z PUE ZUS o 

wysokości podstawy zgłoszonej do ubezpieczenia społecznego bądź zaświadczenie od pracodawcy 

(zleceniodawcy) poświadczające posiadanie obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia społecznego 

na poziomie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia.  

5) posiadanie aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzającego 

zdolność do podjęcia pracy,  

6) aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy w charakterze lekarza 

weterynarii lub technika weterynarii zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 

lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (do wykonywania czynności 

urzędowego lekarza weterynarii przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, potwierdzone badaniem 

okulistycznym),  

7) posiadanie aktualnego zaświadczenia o odbytym okresowym szkoleniu z zakresu BHP,  

8) znajomość prawodawstwa weterynaryjnego w zakresie określonym w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie kontroli urzędowych i 

innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 

żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i 

środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 

652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 

1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 

2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 

i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 

96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie 

kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L Nr 95, str.1),  

9) znajomość rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące 

szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji 

mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L Nr 

131, str. 1),  

10) w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie zostanie przeprowadzona 

weryfikacja wiedzy merytorycznej,  

11) w przypadku większej ilości kandydatów do wykonywania wymienionych czynności niż istnieją 

potrzeby będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru 

osoby w najwyższym stopniu spełniającej wymagania. 

 
Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 

2022 roku zadań określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej i 

posiadające wymagane kwalifikacje, warunki techniczne i organizacyjne do realizacji tych zadań w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów zapraszam do pisemnego 

zgłoszenia udziału w niniejszym postępowaniu poprzez złożenie do Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem do dnia 10 stycznia 2022 r. „Zgłoszenia wstępnej gotowości do 
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podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej” które 

stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 29 grudnia 2021 roku  wraz z wymaganymi dokumentami 

Załączniki nr 2  Załącznik nr 3. 

 

Termin składania dokumentów:  

do dnia 10 stycznia 2022 roku - decyduje data wpływu do urzędu.  

 

Miejsce składania dokumentów:  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem 

 ul. Przechodnia 4 

18-200 Wysokie Mazowieckie  

Z dopiskiem na kopercie: „Oferta - czynności urzędowe wyznaczenie 2022”.   

 

 

Jednocześnie informuję, że wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej 

wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem po przeprowadzeniu 

postępowania, a zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem 

postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie 

względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.  

 

Informacja o wynikach weryfikacji zostanie umieszczona na stronie Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Wysokie Mazowieckie www.piw-wysmaz.pl. 

 

Inne informacje:  

Oferty złożone po terminie oraz oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 

Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny 

podpis kandydata. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 275 23 54 

 

Załączniki:  

1. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 

ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.  

2. Klauzula informacyjna RODO.  

3. Oświadczenie o posiadaniu obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń społecznych.  

4. Wykaz kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności urzędowych i zakres wymaganych 

dokumentów na ich potwierdzenie.  

 

Wysokie Mazowieckie, 29.12.2021 r. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

  w Wysokiem Mazowieckiem  

Sławomir Wołejko 


