
OGŁOSZENIE 

Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 
2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do 
przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161), Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór 
wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz 
zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego 
oraz sprzętu. 

Do dnia 21.03.2022 r. zainteresowane osoby mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy  Gózd, 
ul. Radomska 7, 26-634 Gózd. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r.                   
w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do 
przeprowadzenia szacowania rzeczoznawcę powołuje wójt spośród osób, 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 objętej właściwością miejscową wójta 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 o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać (druk wniosku w załączeniu): 

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 (druk oświadczenia w załączeniu); 

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli 
jest wymagane (druk oświadczenia w załączeniu). 

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie wypłacane przez powiatowego lekarza 
weterynarii.  

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia 
Komunalnego, pokój nr 107 lub telefonicznie pod nr 48 320-20-97 wew. 26, w godzinach pracy 
urzędu.  

 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Wniosek 
2. Oświadczenie nr 1 
3. Oświadczenie nr 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gózd, dnia ……………….. 

 

Wójt Gminy Gózd 
ul. Radomska 7 
26-634 Gózd 

 
 

WNIOSEK 
o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu 

Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu 
 
 

1. Imię i nazwisko kandydata 
….…………………………..………………………………………………….. 
 

2. Adres zamieszkania 
……….………………………………………………………..……………….. 

 
3. Adres do korespondencji 

………………………………………...………………………………………. 
 

4. Nr telefonu 
………………………………………………………………………………… 

 
5. Informacja o wykształceniu (właściwe podkreślić): 

a) wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie; 

b) ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem; 

c) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż 

pracy w gospodarstwie rolnym; 

d) ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły 

zasadniczej kształcących w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu 

pracy w gospodarstwie rolnym; 

e) ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej 

kształcących w zawodach innych niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5-letniego stażu 

pracy w gospodarstwie rolnym. 

 

……………….………………………….. 
                                                                                                      (czytelny podpis) 
 
 
Załączniki : 

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - ….. szt. 
2. Oświadczenie kandydata o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - …... szt. (jeżeli jest wymagane) 
3. Oświadczenie kandydata o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona 

jest produkcja metodami ekologicznymi (jeżeli taka wiedza praktyczna jest posiadana) - ….... szt. (jeżeli jest 
wymagane) 



Gózd, dnia ………......... 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Ja niżej podpisany/a  
 
………………………………………………………………………….……….. 
                                                                        /imię i nazwisko/ 
 

zam. 

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

oświadczam, że posiadam co najmniej ……….…… - letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, 

który jest warunkiem powołania na rzeczoznawcę. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy 

lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że w/w informacje są zgodne z prawdą. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

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



Gózd, dnia ……….......... 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Ja niżej podpisany/a  
 
………………………………………………………………………….……….. 
                                                                        /imię i nazwisko/ 
 

zam. ……………………………………………………………………….…………………… 

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

prowadzona produkcja metodami ekologicznymi.  

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy 

lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że w/w informacje są zgodne z prawdą. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

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

 


