Ogłoszenie
o naborze lekarzy weterynarii do czynności urzędowych z wyznaczenia w 2021 r. na
terenie powiatu białostockiego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku rozpoczyna postępowanie w trybie art. 16
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 306 z
późn. zm.) i ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do
wykonywania czynności urzędowych w 2021 r. na terenie powiatu białostockiego.
I.

Rodzaj i zakres czynności, które będą objęte wyznaczeniem:

Nabór kandydatów dotyczy wykonywania następujących czynności urzędowych:
1) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego
i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
w trakcie uboju,
2) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa
i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
3) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
Liczba lekarzy weterynarii do wykonywania zadań wymienionych w pkt. I wynosi: 2
II.

Wymogi niezbędne do realizacji powierzonych czynności:

1) posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
2) posiadanie kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem MR i RW z dnia 22 kwietnia 2004 roku
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),
3) posiadanie odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych, który nie rodzi obowiązku
zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenie,
4) posiadanie aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych
potwierdzającego zdolność do podjęcia pracy,
5) posiadanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania czynności urzędowego lekarza weterynarii przy badaniu
zwierząt rzeźnych i mięsa, potwierdzone badaniem okulistycznym,
6) posiadanie kursu wytrawiania ukończonego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym
PIB w Puławach i umiejętność wykonywania badania,
7) 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),
8) znajomość rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r.
ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli
urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz
zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli
urzędowych,
9) znajomość rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019
r. dotyczącego wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE)
2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw,
10) znajomość rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie
ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania,
11) znajomość rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
12) znajomość Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
13) znajomość rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu
do żywności pochodzenia zwierzęcego,
14) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia
21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia
zwierzęcego),
15) znajomość rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r.
dotyczącego 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,
16) w przypadku czynności wymienionych w pkt. 1,2,3 lekarz weterynarii powinien:
a) zdać test, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia
2019/624 lub
b) posiadać uznane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku kwalifikacje, o
których mowa w akapicie trzecim w ust. 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia
2019/624,
c) test, o którym mowa wyżej, jest przeprowadzany przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Białymstoku,
d) warunkiem uznania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku kwalifikacji,
o których mowa wyżej, może być w szczególności ukończenie studiów weterynaryjnych
obejmujących programem nauczania tematy wymienione w ust. 3 rozdziału I załącznika
II do rozporządzenia 2019/624 lub uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie przydatnym do

wykonywania danych czynności urzędowych lub co najmniej roczne doświadczenie
zawodowe w zakresie wykonywania danych czynności urzędowych.
III.

Okres realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.
IV.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez chętnych kandydatów do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych w/w zakresie
w oparciu o dyspozycję art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i posiadające wymagane
kwalifikacje zapraszam do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności
z wyznaczenia - druk zgłoszenia stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego ogłoszenia,
w terminie do 13.08.2021r. Zgłoszenie należy złożyć w następujący sposób:
1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok, w godz. 7:30 – 15:30.
2) drogą mailową na adres: bialystok.miw@wetgiw.gov.pl
3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki: /yux4305tjj/skrytka,
4) listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok
O dacie złożenia decyduje data wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Białymstoku. Wnioski niepodpisane oraz niekompletne zostaną pozostawione bez
rozpoznania. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 85 651 67 46.
Termin zapoznania się z dokumentami : do dnia 20.08.2021r.
V.

Dodatkowe informacje
Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę
proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone
przepisami prawa.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku wybiera z listy przedstawionej przez
Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia ich o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wyznaczenia do czynności urzędowych.
Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku postępowania administracyjnego.
Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem
postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko
i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane
i zakwalifikowane do wyznaczenia.
Informacja o wynikach weryfikacji zostanie umieszczona na stronie Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku tj. www.piwbial.pl
Osoby wybrane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku do
wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia na 2021 rok zostaną
poinformowane telefonicznie o terminie spotkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w
Białymstoku w celu wszczęcia postępowania administracyjnego.

Klauzula informacyjna
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), przekazujemy następujące informacje:
1.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Białymstoku, 15-959 Białystok, skr. poczt. 88; ul. Zwycięstwa 26B.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
kontaktować się za pośrednictwem e-mail: iod.piwbial@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897 lub pisemnie
na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
a)
przeprowadzenia postępowania w trybie art. 16 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej dotyczącego naboru kandydatów oraz wyłonienia lekarzy weterynarii do
wykonywania czynności urzędowych w 2021 r. na terenie powiatu białostockiego – na podstawie art.
6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, gdy przetwarzanie dotyczy danych szczególnych,
b)
realizacja naszego prawa do dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń, obrony przed
roszczeniami oraz nawiązania kontaktu, jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych
umów świadczą usługi na rzecz Administratora.
Informacja o wynikach weryfikacji zostanie umieszczona na stronie Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Białymstoku tj. www.piwbial.pl
5.
Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej ani
do organizacji międzynarodowej.
6.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Komisja sporządzi listę proponowanych
kandydatów do wyznaczenia. Wyboru kandydatów dokonuje Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Białymstoku Wyznaczenie do czynności urzędowych następuje z urzędu na podstawie decyzji
administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Białymstoku postępowania administracyjnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać,
że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania,
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia,
dochodzenia i obrony roszczeń, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne i
niezbędne do wzięcia udziału w naborze.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Załączniki:
1. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa
w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
2. Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów.
3. Oświadczenie o posiadaniu obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Białystok, dnia 23 lipca 2021 roku

