
INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

    Powiatowy Lekarz Weterynarii 

            w Wałbrzychu 

 

PIWk1100/1/2021                              Wałbrzych, 9 grudnia 2021 r. 

 

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności 

urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii                  

w Wałbrzychu 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu, w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji 

Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz.U. 2021 poz. 306 z późn. zm.), ogłasza nabór 

kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do :  

 

 wykonania czynności urzędowych i realizacji niżej wymienionych zadań w ramach 
umowy – zlecenia, dla 1 lekarza weterynarii  

 

 I.   Rodzaj , zakres czynności, miejsce ich wykonywania  :                                                                                                                           
Czynności wykonywane - w ramach wyznaczenia przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii   w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych, woj. 
dolnośląskie w obszarze nadzoru nad ochroną i zdrowiem zwierząt 

 badania rozpoznawcze,  
 pobieranie próbek do badań,  

na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzycha. 

  

II.  Termin realizacji: 01 stycznia 2022 r.- 31 stycznia 2022 r. Szczegółowy zakres, 

termin i miejsce wykonywania czynności zostaną określone w umowach na ich 

wykonanie.  

 

III.  Wymagania konieczne:  

 wykształcenie wyższe weterynaryjne,  

 znajomość przepisów weterynaryjnych, 

 posiadane kwalifikacje, zgodnie z rozporządzeniem 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.2004.89.860 ze zm.). 

  

IV.  Wymagane dokumenty:  

- Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w 

art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z 

wyszczególnionymi w nim dokumentami. 

 

 Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po 

przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu postępowania. 

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 zostanie pozytywnie zweryfikowane  i 

zakwalifikowane do wyznaczenia. 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia  
23 grudnia 2021 r. osobiście w siedzibie urzędu, poprzez platformę ePUAP  lub drogą 
pocztową na adres:  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
Wałbrzychu,     ul. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych (liczy się data wpływu dokumentów do 
urzędu). Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać  w biurze Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii    w Wałbrzychu pod numerem telefonu 74 848 11 70.  

Dokumenty zostaną rozpatrzone komisyjnie. O wynikach naboru wybrana osoba 
zostanie powiadomiona telefonicznie. 

 
 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
         w Wałbrzychu 
    Bogusław Czerski 

                                                                     /dokument podpisany elektronicznie/ 
 
 

 
 

 
 

 
 
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. Podanie danych osobowych jest niezbędne 

do przeprowadzenia naboru. 

• Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu,  ul. Wysockiego 34,                                      

58-304 Wałbrzych te. 74 848 11 70 ; e-mail:  walbrzych@wroc.wiw.gov.pl ; 

• Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@piw.walbrzych.pl,  tel. 74 848 11 70,  ul. Wysockiego 34, 58-304 

Wałbrzych; 

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru kandydatów niebędących pracownikami PIW w Wałbrzychu       

do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia oraz archiwizacji dokumentów                                                    

po przeprowadzeniu naboru;  

• Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu;  

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru a także czas wynikający z przepisów                              

o archiwizacji dokumentów w zakresie naboru;  

• Uprawnienia:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;  

• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;  

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;  

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 

RODO;  

• prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;  

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO).  

• Podstawa prawna przetwarzania danych:  

1. art. 6 ust 1 lit. b RODO (zawarcia i realizacja umowy);  

2. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , w zw.  z art. 6 

ust. 1 lit. c RODO;  

3. art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust 2 lit. a RODO;  

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też 

profilowane.  
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