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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNAzuI
W CZARNKOWIE

Nasz zrrak:
Dot. sprawy nr:

AD.4IO.7.2OL7

pismo z dnia:

oGŁoszENIE

Powiatowy Lekatz Weterynarii w Czarnkowie w związktt z art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2OO4 r.
lDz. U. 2OL6, poz.IO77l
ogłasza nabór na kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań, w ramach umowy - zlecenia
Rodzai czvnności:

l.Sprawowarie nadzoru nad rozbiorem, przehlłórstwem lub przechowywaniem mięsa

i wystawiania w5rmaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:
a| Zalrłady Mięsne Czarnków Dolina Noteci Sp. z o. o.
Romanowo Dolne - osuch L2 64-7o'0 Czarnków
b) ZalłładRzeźnicko _ Wędliniarski Produkcja_ Handel Zbigniew Paszko

64_980 Trzcianka os. ks. Bol. Domańskiego 39

c| Zalrłaćl Handlowo ProdukcyJny Masarstwo Wędliniarstwo Sławomir
64-7Lo Połajewo ul Leśna18

Kraft

d) Zalrład' Rzeźniczo_Wędliniarski Edmund Koczorowski

64-7Lo PołaJewo ul. okrężna 25

e)

PRZEDsIĘBIoRsTwo GAsTRoNoMIczNE 'ALI BABA' MATAR ABED ALQADER
64-7Lo Połajewo ul. Winiary 46a
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2. Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka,

przet'wórstwem naleka oraz

przechowywaniem produktów mleczarskich w zakładzie:
a)

okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków
64-7o,0 Czarnków ul. Kościuszki1o5

3.Badanie mięsa zvłierząt rzeżnych na terenie gospodarstwa na wniosek posiadacza
zwierząt oraz mięsa zwierząt łownych po ich odstrzeleniu, przezn'aczonego na użytek
własny na obszarze gminy Połajewo.
Badanie laboratoryjne mięsa na obecnośćwłoŚni jeśliwymagane' tnoże być wykonywane
tylko metodą wytrawiania.

Wymagania konieczne:
1. wyksźałcenie wyższ,e weteqnrar5rjne,
2. wyksńałcenie techniczrre weter5rnaryjne
3. posiadanie prawa jazdy kategorii B,
4. zdolności organizacyjne,
5. komunikatywnoŚć,

6.
7.
8.
9.

obowiąakowoŚć,
umiejętnośćobsługi komputera w środowisku Windows,
znajomoŚć polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
znajomoŚć systemów GHP, GMP i HACCP,
lO.posiadane kwalifi'kacje zgodnie z tozporządzeniern' MR i RW z 29t<ńetnia2oo4 r.,
1 1 . pozytyvrna o cena z w eryfikaĄi wie dzy doty czącej zakre su wyznaczenia.

W5rmagane dokumenty i oświadczenia:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
2. kopia dowodu osobistego lub oŚwiadczettie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
3. zaświadczenie o ukończonej 3 - miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącyln
działa]nośćw zakresie uboju zutietząt rz,eżnych wzn'aczonym ptzez wojewódzkiego
Iekarza weter5rnarii - w prąrpadku tladzoru nad ubojern zwierzątrzeżnych, w t5rm
badania przedubojowego i poubojowego' oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie zulierząt w trakcie uboju oraz tladzoru nad tozbiorern,
przetwórstwem 1ub przechowywaniem mięsa
4. oświadcz.enie kandydata o wytażeniu zgody naptzetwatzartie danych osobowych
5. oświadczeniekandydata o niekaralności zaprzestępstwo skarbowe popełnione

umyślnie
6. aktualne zaświadcz.enielekarskie TYP A o zdolnoŚci do wykonywania pracy na
stanowisku ; Iekar z weterynarii
7. aktualna ksi@eczka zdrowialzaświadczertie lekarskie dla celów sanitarnoepidemiologicznych
8. aktualne badania okulistyczne
9. aktualne zaŚwiadcz'enie o odbytym szkoleniu zBHP
10. aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
11. aktualne zaŚwiadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy
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pracę) o otrąamywanym w]magrodzeniu brutto zarn-ckaJendarzowy, stanowiący
podstawę wymiar'u składek na ubezpieczertia społeczrre, które musi być co nąjmniej
równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok
kalendarzolvy (w 2016 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosil85o,OO PLN)*
L2. zaŚwiadcz'enie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrr.rdnionych w ramach innej
umowy - zlecenia) o krvocie otrąrmywanego wynagrodzenia brutto zatn-c
ka7endałzowy, stanowiącego podstawę w5rmiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
które z dniern o1.01.2016 r. jest co najmniej równe minimalnemu krajowemu
w5magrodzertiw ustalanemu na dany rok kalendarzory (w 2016 roku kwota
minimalnego wynagr odzenia wynosi 1 8 50, OO PLN) *
13.zaświadcz'enie (zg!"oszenie do ZUS) z s:ołu prowadzenia dnaŁa]noŚci gospodarczej na
preferencyjnych składkach na ubezpieczenie społeczne o zadeL<larowanej dobrowolnie
zwiększonej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, co najmniej
równej kwocie minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto, tj. w 2016 roku kwocie
równej 185o,0o PLN. Kwotatabędńe stanowiła podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe. od tej podstawy będą naliczane także składki na
ubezpieczenie wypadkowe oraz chorobowe (1eżnti osoba przystąpi do tego
ubezpieczenia - ubezpieczrnie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność
gospodarczą jest dobrowolne). W tyrn prrypadku osoba prowadząca działalność
gospodarcząbędzie miała również obowiązek opłacać składki na FP, ustalone od kwot
stanowiących podstawę v.rymiary składek na ubezpieczertie emerytalne i rentowe, gdyż
w prze|icz,eniu na okres miesiąca będą wynosiĘ one co najmniej minimalne
wynagrodzenie zapracę, tj. 1850'00 PLN *
14. prawidłowo w5rpełnione oświadczenie Zleceniobiorcy - zał. Nr 1
15. prawidłowo wypełnione podanie o wznaczenie do reahzaĄi zadan w ramach umowy
- zLecenia- zal. Nr 2.

osoby zainteresowane powinny złoĘó w/w dokumentację do dnia 20 lutego 2ot7 t.
w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Czarnkowie,
ul. Kościuszki 88 w godz. 7oo- 15oo
Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie.
Komisja po rozpatrzer'iu i ocenie wniosków sporządzi listę Wzt1aczonych osób
wraz z zakresem :vr1zrraczenia.
Powiatowy l,ekatz WeterSrnarii w Czarnkowie zastrzega sobie prawo do sprawdzenia
kompetencJi i klvalifilracji do wykon5rwania czynnośćz wzrnaczenia poptzez
rozmowę kwalifikacyjną lub test kompetencji.
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