
OGŁOSZENIE 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy w sprawie aktualizacji listy 

rzeczoznawców powołanych do szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu 

organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz 

oraz sprzętu Wójt Gminy Słupca uprzejmie informuje, że do dnia 14 października 2022 

roku w Urzędzie Gminy w Słupcy przy ul. Sienkiewicza 16, 62- 400 Słupca, przyjmowane są 

wnioski o powołanie na w/w rzeczoznawcę. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. 

w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do 

przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161). 

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które: 

1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub 

2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub 

3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż 

pracy w gospodarstwie rolnym, lub 

4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę 

zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy 

w gospodarstwie rolnym, lub 

5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą 

kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy 

w gospodarstwie rolnym, 

6. mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Słupca, 

- i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę. 

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja 

metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną 

w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja. 

Wniosek powinien zawierać: 

1. imię i nazwisko, 



2. adres zamieszkania, 

3. adres do korespondencji, 

4. informacje o wykształceniu. 

Do wniosku dołącza się: 

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę, 

2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie 

rolnym - jeżeli jest wymagany, 

3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu 

w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami 

ekologicznymi – jeżeli jest wymagane. 

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania w Urzędzie Gminy Słupca biuro nr 16, lub 

z internetowej strony Gminy Słupca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Słupca, dnia……………………………. 

 

 

Wójt Gminy Słupca 

ul. Sienkiewicza 16, 

62-400 Słupca 

 

 

WNIOSEK O POWOŁANIE NA RZECZOZNAWCĘ 

 

 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................  

Adres zamieszkania .......................................................................................................... ............ 

Adres do korespondencji ..................................................................................................... ......... 

Numer telefonu ................................................................................................... ......................... 

 

Informacja o kandydacie na rzeczoznawcę: 

 posiadam wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie 

 ukończyłam/em studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem 

 posiadam co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w 

gospodarstwie rolnym 

 ukończyłam/em co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą, 

kształcącą w zawodach rolniczych i posiadam co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym 

 ukończyłam/em zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w 

zawodach innych niż rolnicze i posiadam co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym 

 moje miejsce zamieszkania znajduje się na terenie gminy objętej własnością miejscową Gminy Słupca 

(właściwe zaznaczyć X ) 

 

Załączniki:  

1. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę, 

2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym. 

3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi (dotyczy przeprowadzania 

szacowania  

w gospodarstwach, w których produkcja jest prowadzona metodami ekologicznymi) - jeżeli jest wymagane. 

 

 

                                                                                            …………………………………………………… 

/czytelny podpis składającego oświadczenie/ 

 

 

 



Słupca, dnia………………………. 

 

OŚWIADCZENIE Nr 1 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Zamieszkały/a w gminie Słupca w miejscowości: 

 

.……………………………….………................................................................. 

 

oświadczam, że posiadam ………. - letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, który jest warunkiem 

powołania na rzeczoznawcę. 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.  

z 2022 r. poz. 1138) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. informacja jest 

zgodna z prawdą. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

            

            

       .……………………………………... 
       /czytelny podpis składającego oświadczenie/ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Słupca, dnia …………………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE Nr 2 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

……………………………………………………………………………………………..…… 

 

zamieszkały/a w gminie Słupca w miejscowości: 

………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że posiadam doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego  w którym jest prowadzona 

produkcja metodami ekologicznymi. 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. 2022 

r. poz. 1138) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. informacja jest zgodna 

z prawdą. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

 …………………………………………………… 
/czytelny podpis składającego oświadczenie/ 

  



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta.   

Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16,  

62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych 

z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych 

(IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 

63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia 

szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej 

produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu. Podstawy prawne: 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez 

powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania oraz art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi 

administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się 

przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu określony w obowiązujących przepisach 

prawa w zakresie archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej lub do ustania celu ich przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych. Przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z wymienionych uprawnień.  

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu załatwienia sprawy. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkować odrzuceniem wniosku. 

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji, ani profilowanie.  

9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani 

udostępniania organizacjom międzynarodowym. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@gminaslupca.pl
http://www.bip.gminaslupca.pl/
http://www.uodo.gov.pl/

