
STARSZY INSPEKTOR WETERYNARYJNY
W ZESPOLE DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ I UTYLIZACJI

LICZBA ETATÓW: 2

WARUNKI PRACY
 praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
 praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
 narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
 bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek na piętrze bez podjazdu dla

niepełnosprawnych, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych)
 samodzielne kierowanie samochodem

ZAKRES ZADAŃ
 certyfikacja przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii
 kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego

oraz wystawianie świadectw eksportowych
 prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty

pochodzenia  zwierzęcego  i  żywność  zawierającą  jednocześnie  środki  spożywcze
pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego
handlu detalicznego

 prowadzenie  kontroli  i  weryfikacja  spełnienia wymagań obowiązujących w rolniczym
handlu detalicznym, w tym przeprowadza kontrole planowe oraz kontrole sprawdzające
usunięcie ewentualnych nieprawidłowości

 weryfikacja  przestrzegania  limitów  sprzedaży  obowiązujących  w  rolniczym  handlu
detalicznym

 przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu,
eksporcie i obrocie

 monitoring produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie
środki  spożywcze  pochodzenia  niezwierzęcego  i  produkty  pochodzenia  zwierzęcego
wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego

 kontrola pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu
detalicznego

 kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających,
przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia
zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych

 nadzór  nad  gospodarstwami  rolnymi  produkującymi  mleko  surowe  do  skupu  
i przetwórstwa

 monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji
niedozwolonych u zwierząt lub w żywności

 pobieranie prób do badań
 kontrola  działalności  urzędowych  lekarzy  weterynarii  wyznaczonych  do  nadzoru  

i badania zwierząt rzeźnych
 prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniami
 sporządzanie  sprawozdań  w zakresie  prowadzonych  kontroli,  tworzenie  baz  danych,

przygotowywanie  dokumentacji  w  celu  zatwierdzenia  lub  zarejestrowania  nowych
podmiotów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii 
 staż pracy co najmniej  3 lata w Inspekcji  Weterynaryjnej  (w tym w ramach umowy

zlecenia)



 znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 dyplom lekarza weterynarii
 prawo jazdy kat. B
 umiejętność obsługi komputera
 umiejętność organizacji pracy
 umiejętność pracy w zespole
 posiadanie obywatelstwa polskiego
 korzystanie z pełni praw publicznych
 nieskazanie  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo  lub  umyślne

przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 CV i list motywacyjny
 kopie  dokumentów potwierdzających  spełnienie  wymagania niezbędnego w zakresie

wykształcenia
 kopie  dokumentów potwierdzających  spełnienie  wymagania niezbędnego w zakresie

doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 oświadczenie  o  nieskazaniu  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo  lub

umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 kopia  dokumentu  potwierdzającego  niepełnosprawność  -  w  przypadku

kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu  
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 dokumenty należy złożyć do: 30 listopada 2021 r.
 decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 miejsce składania dokumentów: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane  osobowe  są  przetwarzane  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  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. Nad Kanią 136 63-800 Gostyń tel. 65 572 08 66
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@piwgostyn.pl.
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nad Kanią 136, 63-
800 Gostyń tel. 65 572 08 66.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko
pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu
ma  możliwość  wyboru  kolejnego  wyłonionego  kandydata,  w  przypadku,  gdy  ponownie
zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)



Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  tych
danych,  prawo do  przeniesienia  danych;  żądanie  w tej  sprawie  można  przesłać  na adres
kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje:  podane dane nie  będą pod stawą do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:
W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia  osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.


