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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY T,EKARZ WETERYNARII
W CZARNKOWIE

Aleksąndra Jóźwiak

Nasz znak:
AD.410.3.2016
Dot. sprawS nr:

pismo z dnia:

oGŁoszENIE

Powiatowy Lelaarz llleterynarii w Czarnkowie w zuliązlnt z art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 styczlo;ia 2AO4 *
{Dz. U. 20150 poz.t482l
oglasza nabór na kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy

_

zlecenia

Rodzaj czvnności:
1.Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, ptzetwórstwem lub przechowywaniem mięsa
wystawiania w5rmaganych świadectw zdrowia w następuj ących zal<ł.adach:
a) Zalrłady Mięsne Czarnków Dolina liloteci Sp. z o. o.
Romanowo Dolne - osuch L2 64-7o,o Czarnków
b}

Zal,rład'Rzeźnicko _ Wędliniarski Produkcja- Handel Zbignieuł Paszko
64_980 Trzcianka os. ks. Bo1. Domańskiego 39

c| Zaklad Handlowo Produkcyjny Masarstwo Wędliniarstwo Sławomir
64-7Lo Połajewo ul Leśna18

Kraft

d}

Zakład Rz,eżaiczo_Wędliniarski Edmund Koczorowski
64-7Lo Połajewo ul. okrężna 26

e)

PRZEDsIĘBIoRsTuro GAsTRoI{oMIczNE 'ALI BABA' MATAR ABED ALQADER
64-7Lo Połajenłoul. Winiary 46a

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ut' Kościuszki8B, 64-70o
tel.: (67) 255-35-59, tax: (671 255-25-74, e-mail: czarnkow.piw@;wetgiw.gov.pl,

CzarnkÓrv

www.piw-czarnkow.pl
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2. Sprawowanie

rradzaru nad punktami odbioru mleka, ptzetwórstwem mleka oraz
przechow5rwaniem produktów mleczarskicŁl w zakładzie:
a)

okręgowa Spóldz7eln7a Mleczarska Czarnków
64-70,0 CzarnkÓw ul. Kościuszki1o5

3.Badanie mięsa zwrcrząt rzeżnych na terenie gospodarstwa na wniosek posiadacza
zwi.erząt oraz mięsa zwlerząt łownych po ich odstrzeleni:u, przeznaczonego na uzytek
własny na obszarze gminy Połąjewo.
Badanie laboratoryjne mięsa na obecnoŚć włoŚni jeśliwymagane' rnoże być wykonywane
tńko metodą wytrawiania'

Vlymagania konieczne:
1 . wykształcenie wyższe weterynar5{ne,
2. w3kształcenie techniczne weterynaryjne
3. posiadanie pravła jazdy kategorii B,
4. zdolnoŚci orgarlizacyjne,
5' komunikatyvrność,

6.
7.
8.
9.

obowią2kowoŚĆ,

umiejętnoścobslugi komputera w Środowisku Windows,
znajornośćpolskich i unijnych przepisÓw wete4rnaryjnych,
znajomoŚć systemów GHP, GMP i HACCP,
10.posiadane kwalifikacje zgodnte z rozporządzeniem MR i RW z 29 Lłrłtetnia2oa4 r.,
1 1 . pozytywna ocena z w er yftkacji wiedzy doty czącej zakre su wy znaczenia'

slymagane dokumenty i oświadczenia:
1' kopie dokumentÓw potwierdzającychwykształcenie
2. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
3' zaśvłiadczenieo ukończonej 3 - miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącyfi7
działalnośćw zakresie uboju nlłierząttzeżnychwznaczonymptzez wojewódzkiego
Iekarza weteĘrnarii - w prąrpadku nadzaru nad ubojem rwierząt rzeżnych, w tYm
badania przedubojowego i poubojowego' oceny mięsa inadzoru nad przesŁrzeganiem
przepisów o ochronie zlvierząt w trakcie uboju otaz nadzoru nad rozbiotem,
przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa
4' oświadczenie kandydata o v,ryrażeniu zgody naprzet:warzanie danych osobowych
5. oświadczenie kandydata o niekaralnoŚci zaprzestępstwo skarbowe popełnione
umyślnie
6. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolnoŚci do wykonywania pracy na
stanowisku ; Iekar z weterynarii
7. aktualna ksiąleczka zdtowialzaświadczenie iekarskie d1a celów sanitarnoepidemiologicznych
8. aktualne badania okulistyczne
9. aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu zBHP
1o. aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu Iekarzaweterynarii
1 1. aktualne zaŚwiadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy
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pracę) O Otrzytnywanym wynagrodzenht brutto zatn-Cka7endxzowy, stanowiący
podstawę wymiaru składek na ubezpieczerLia społeczne, które musi być co najmniej
rowne minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na d.any rok
ka7endatzor,vy {w 2arc roku kwota minimalnego Wynagrodzęniawynosil85o,oo PLN}*
12. zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osÓb zatrudnionych w ramach innej
umowy - zlecenia) o kwocie CItrzyrraryarrego wynagrodzenia brutto za m-c
kaJendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek naulbezpieczenia społeczne,
które z dniern 01'o1.2o16 r. jest co najmniej równe minimalnemu krajo\Memu
wlmagrodzenru ustalanemu na dany rok kalendarzory {w 2A16 roku kwota
minimalnego wynagrodzenia wlmosi 1850,00 PLN)"
l3'zaświadczenie {zg}oszenie do ZUS} z tyt.ału prowadzenia dziala7noŚci gospodarczej na
preferencyjnych składkach na ubezpieczenie społeczrLe o zadeL<latowanej dobrowolnie
zuliększonej podstawie wymiaru składek na ubezpieczetlia społeczne, co najmniej
równej kwocię minimalnego krajowego w]magrodzenia brutto, Ę. w 2aI6 roku kwocie
rownej 185o,0o PLN. Kwotatabędńe stanowiła podstawę w5rmiaru składek na
ubezpiecz'enia emerytalne i rentowe. od tej podstawy będą na}iczane także składki na
ubezpieczenie wypadkowe oraz chorobowe $eże1i osoba przystąpI do tego
ubezpieczenia - ubezpleczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność
gospodarcząjest dobrowolne)' w tym prąrpadku osoba prowadząca działalnoŚć
gospodarcząbędzietnta}arów"nież obowiązek opłacać składki na FP, usta]one od kwot
stanowiących podstawę wyrniary składek na ubezpieczertie emerytalne i rentowe, gdyż
w przeticzeniu na okres miesiąca będą wynosily one co najmniej minimalne
wynagrodzenie za-pracę, tj' 1850,00 PLN *
i4. prawidłowo w1rpełnione oŚwiadczenie Zleceniobiorcy * zał. Xr 1
15. prawidłowo wypełnione podanie a :vq1zr.aczenie do reaJizaĄi zadan w ramach umowy
- zlecerria- zal. Nr 2.

osoby zairrteresowane powinny zNożyć wlw dokumentację do dnia

r. w sekf€tariacie

lrwietnia 2,oL6

11

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Czarnkowie, ul. Kościuszki88 w godz. 7oo - 15oo.
Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie .
Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę WznaczCInych osób
wraz z zakteserrr :uq;izr'aczenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie zastrzega sobie prawo do sprawdzenia
kompetencji i kwalifikacji do wykonlrwania czynnośćz wyznaczenia poptzea
rozmowę lrwalifikacyjną lub test kompetencji.

lllnioski
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