
 
 

 

 
Termin ukazania się ogłoszenia: 02.04.2014 r. 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w Warszawie 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza nabór na stanowisko: 

 

GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII 

 

Miejsce wykonywania pracy: Główny Inspektorat Weterynarii 

               ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

 

Wymiar etatu: pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania. 

 

Kandydat na stanowisko musi spełniać następujące wymagania: 

 być lekarzem weterynarii posiadającym prawo wykonywania zawodu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 posiadać obywatelstwo polskie, 

 korzystać z pełni praw publicznych, 

 nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

 posiadać kompetencje kierownicze, 

 posiadać co najmniej 7-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań 

związanych z weterynarią, 

 posiadać tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt 

rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1) Kierowanie Inspekcją Weterynarii, w tym: 

a) ustalanie ogólnych kierunków działania Inspekcji Weterynaryjnej i wydawanie 

instrukcji określających sposób jej postępowania, w tym instrukcji dotyczących 

stosowania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej przepisów Unii Europejskiej, 

b) koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez wojewódzkich, 

powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii, 

c) wydawanie wojewódzkim, powiatowym i granicznym lekarzom weterynarii poleceń 

dotyczących podjęcia określonych czynności oraz żądanie od nich informacji z zakresu 

ich działania; 

2) współpraca z Międzynarodowym Urzędem do Spraw Epizootii oraz innymi organizacjami 

międzynarodowymi; 

3) dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia 

zwierzęcego i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji; 

4) opracowywanie krajowych programów  dotyczących realizacji zadań, z  zakresu zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, 

badań kontrolnych zakażeń zwierząt, monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych 

czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej  

z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia 

zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt, monitorowania substancji niedozwolonych, 

pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń 

promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach 

zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia 

zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt; 

5) przygotowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób 

zakaźnych zwierząt; 

6) organizacja szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii; 

7) utrzymanie rezerwy szczepionek, biopreparatów i produktów biobójczych oraz innych 

środków niezbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym 

chorób odzwierzęcych, oraz monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych 

czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi odporności na środki 



przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach 

żywienia zwierząt; 

8) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego  

gromadzącego i przetwarzającego dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych; 

9) prowadzenie listy osób uprawnionych  do wystawiania  świadectw zdrowia; 

10) kierowanie pracami podpunktu krajowego punktu kontaktowego sieci systemu RASFF; 

11) zbieranie informacji dotyczących wszystkich stwierdzonych przypadków niebezpiecznej 

żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i pasz – w zakresie objętym kompetencjami 

Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych oraz Inspekcji Handlowej –  

i przekazywanie tych informacji do krajowego punktu kontaktowego sieci systemu RASFF; 

12) współpraca z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej 

odpowiedzialnymi za przestrzeganie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego lub 

organami, którym takie kompetencje zostały przekazane (właściwą władzą), oraz Komisją 

Europejską w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa weterynaryjnego; 

13) w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym 

Główny Lekarz Weterynarii jest organem  wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkiego  

i granicznego lekarza weterynarii. 

 

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty: 

 życiorys, 

 list motywacyjny, 

 kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie, 

 kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 7-letni staż pracy w administracji publicznej  

w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią, 

 kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

naboru, 

 oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych  

w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, 

 oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, 

poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. 

 kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub 

podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania 

sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), 

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty z epizootiologii i administracji 

weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. 

 

Inne dokumenty i oświadczenia: 

 kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym 

(osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.), 

 oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie 

cywilnej przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U.  

Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.) - osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z 21.11.2008 

o służbie cywilnej. 

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia: 24.04.2014 r. 

Decyduje data wpływu. 



 

Miejsce składania dokumentów: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii 

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

pokój nr 395 (w godzinach pracy urzędu). 

Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Głównego 

Lekarza Weterynarii”. 

 

W przypadku składania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego należy umieścić je w osobnej, zamkniętej kopercie dołączonej do reszty dokumentów 

lub złożyć osobiście w pokoju nr 136. 

 

Informacje o metodach i technikach naboru:  

Proces naboru kandydatów składa się z trzech etapów: 

 Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych 

określonych w ogłoszeniu o naborze. 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru. 

 Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. 

Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych  

nie podlegają dalszej ocenie. 

 Etap III: sprawdzian wiedzy w formie testu oraz rozmowa kwalifikacyjna, podczas której 

sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza 

merytoryczna wymagana na tym stanowisku. 

 

Inne informacje: 

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu 

kompetencji kierowniczych. 

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.  

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.  

Dodatkowe informacje: 22/623-18-43. 

 

 


