
Ogłoszenie o możliwości składania wniosku o powołanie na rzeczoznawcę 
 
Wójt Gminy Chmielnik informuje o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę  
do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów 
pochodzenia zwierzęcego 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 (Dz. U Nr 142, poz. 1161) – wnioski będą przyjmowane  w terminie  
do 10 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50  pokój 40. 
 
Rzeczoznawcę powołuje Wójt spośród osób które: 
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub 
2) ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem lub 
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 – letni 
    staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub 
4) ukończoną co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę    
    zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 – letni staż  
    pracy w gospodarstwie rolnym, lub 
5) ukończoną co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę  
    zasadniczą kształcącą w zawodach inne niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 – 
    letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, 
6) mieć miejsce zamieszkania na terenie gm. Chmielnik 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. 
Uprawnionym do złożenia wniosku jest również: 
1)sołtys lub  
2)izba rolnicza, lub  
3)związek zawodowy rolników, lub 
4) organizacja społeczno–  zawodowa rolników, lub 
5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich 
    związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową  
    w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach  
    producentów rolnych i ich związkach, lub 
6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów  
    rolnych i ich związkach. 
Wynagrodzenie dla rzeczoznawcy wypłaca powiatowy lekarz weterynarii w wysokości 1/120 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia za godzinę szacowania 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”. 
Wzór wniosku oraz oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia. 
 
Do wniosku należy dołączyć:  
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. 
Szczegółowych informacji w wyżej wymienionej sprawie udziela Urząd Gminy Chmielnik pokój nr 
40 lub pod numerem telefonu 172296606 w.52. 
 
                                                                                          Wójt Gminy Chmielnik 
                                                                                           Krzysztof  Grad  



                                 
 
 
 
                                                                                         Chmielnik, dnia ……………………... 
 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) 
 

                              
                                         

                                            Wójt Gminy Chmielnik 
                              Krzysztof Grad 

 
 
 
 
 

                 Zwracam się z wnioskiem o powołanie mnie na rzeczoznawcę w celu szacowania 
zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu, zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Rozporządzeniu 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). 
               Oświadczam, że spełniam wymagania zawarte w §2 ust. 1 ww. rozporządzenia tj. 
posiadam wykształcenie ……………………………….……… i jestem mieszkańcem Gminy 
Chmielnik. 
                         
 
                                                           
                                          
 
 
 
                                                                                         …………………………….                                                                                                              
                                                                                                              (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki : 
1. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie. 
2. Oświadczenie o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym. 



 
 
                                                                           Chmielnik, dnia .............................. r. 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

              Ja niżej podpisany/a  
…………………………………………………………………........................................... 

(imię i nazwisko) 
zam. …………………………………………………………………….………………......... 
oświadczam, że posiadam ……….…… - 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) 

 


