
Czarnków, ani"ł8 sierpnia 2oL7 r.

TNSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W CZARNKOWIE

Aleksąndra Jóźwźąk

Nasz znak: AD.410.36.2017
Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

oGŁoszENIE
Powiatowy I'ekatz Tleterynarii w Czarnkowie w związku z att. 16 ustavr5l

o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2OO4 r.
(Dz. U. 2016, poz.LO77l

ogłasza nabór na kandydatów
do realizacji niżej ur5lmienionych zadafl w ramach umovr5r _ zlecenia

Rodzai czynności:

1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem nlłietzątrzeżnych, w tym badania przedubojowego
i poubojowego, oceny mięsa inadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
zvvierząt w trakcie uboju w następującym zakładzie:

a) DARIUSZ BwzBerowY FIRMA IIANDLowo_UsŁUGowA
64-7o'g Huta ul. Radomska 59A

2.Pobieranie próbek do badań w następującym zakładzie:

a) DARIUSZ BRzEtGolvY FIRMA I{ANDLowo-UsŁuGowA
64-70A Huta ul. Radomska 59A

W5rmagania konieczne:
1. wykształcenie wyższe weter5rnar1rjne,
2. posiadanie prauta jazdy kategorii B,
3. zdolności organizacyjne,
4. komunikatyurnoŚć,
5. obowią2kowoŚć,
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6. umiejętnoŚć obsługi komputera w środowisku Windows,

7. znąjomoŚć polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
8. znajomoŚć systemów GHP, GMP i HACCP'
g. posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MR i RW z 29 L*vtetnia2oo4 r', '

l0.porytywna ocena z weryfikacji wiedzy d'otyczącej zakresu wyznaczenta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1 . kopie dokumentów potwie rdzĄących wykształcenie
2. kopia dowodu osobistego lub oŚwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

3. zaświadczenie o ukończonej 3 - miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącyrn

działalnoŚć w zakresie uboju zvłtetzątrzeźnydn.vq1lzflacł'orryrnprzez wojewódzkiego

Iekarzaweterynarii - w przypadku nadzoru nad ubojem zwierzątrzeżnych' w t5rm

badania przedubojowego i poubojowego' oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem

przepisów o ochronie zvłierząt w trakcie uboju
4. oŚwiadczeniekandydata owyrażeniu zgody naprzebłłarzanie danych osobowych

5' oŚwiadczeniekandydata o niekaralności zaptzestępstwo skarbowe popełnione

umyŚlnie
6. aktualne zaświad'czenie lekarskie TYP A o zdolnoŚci do wykonywania pracy na

stanowisku : Iekar z weter5rnarii,
7 . aktua7na ksią2ec zka zdrovńa/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-

epidemiologicznYch
8. aktualne badania okulistYczne
9. aktualne zaświadczenie o odbyt5rm szkoleniu zBHP
1o. aktuatne zaŚwiadczenie o prawie do wykonywaJriazaurodu lekarza weterynarii

11. aktua1ne zaświadczenie od pracodawcy (dla osÓb zatrudnionych w ramach umowy

o pracę) o otrąrmywarrym wynagrodzeniu brutto zarll-ckalendatzowy, stanowiący

podstawę w5rmiaru składek na ubezpieczet1la społeczrre, które musi być co najmniej

równe minimalnemu krajowemu wynagrodz,eniu usta]anemu na dany rok

kalendarzowy
(vł 2oI7 roku kwota minimalnego w5rnagrodzeniawynosi 2 0oo,o0 PLN)*

L2. zaślniadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach innej

umowy - zlecetia) o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto zatn-c
kapendarzowy, stanowiącego pod'stawę wymiaru składek na ubezpi eczertia społeczne,

które z dniernol.ol .2oL7 r. jest co najmniej równe minimalnemu krajowemu

wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzory
(w 2OI7 roku kwota minimalnego wynagrodzeniawynosi 2 000,00 PLN) *

l3.zaŚwiad czenie (zg!'oszenie do ZUS) z tyt:uŁ:u prowadzenia działa7ności gospodatczej na

preferencyjnych składkach na ubezpiec7'elale społeczne o zadeHatowanej dobrowolnie

zwiększonej podstawie w5rmiaru składek na ubezpieczenia społeczne, co najmniej

równej kwocie minimalnego krajowego w]magrodzeniabrutto, tj. w 2o17 roku kwocie

równej 2 0oo,00 PLN. Kwotatabędzie stanowiła podstawę wymiaru składek na

ubezpieczenia emeryta1ne i rentowe. od tej podstawy będą naficzane także składki na

ubezpieczenie wypad'kowe oraz chorobowe $eżeLi osoba przystąpi do tego

ubezpieczenia _ ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalnoŚć

gospodarcząjestdobrowolne). w tyrnprr5łpadku osoba prowadząca działalnoŚć
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gospodarcząbędńe miała również obowią2ek opłacać składki na FP, ustalone od kwot
stanowiących podstawę wymiary składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , 1dyż
w przellczeniu na okres miesiąca będą wynosiĘ one co najmniej minimalne
wynagrodzenie zaptacę, tj. 2 00o,0o PLN * .

14. prawidłowo wypeŁrione oświadczenie Ąeceniobiorcy _ za!. Nr L
15. prawidłowo wypełnione podanie o wzn'aczenie do rea7izacji zadańw ramach umowy

- zlecenia - zal. Nr 2.
.:

osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 22 wtześnia
2Ol7 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Czarnkowie,
ul. Kościuszki 88 w godz. 7oo- 15oo.

Rozpatr5rwanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie.
Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę .vq .rzrraczonych osób
wraz. z zakresem .uqrzrraczenia.

Powiatowy Lekaru Weterynarii w Czarnkowie zasttzega sobie prawo do sprawdzenia
kompetencji i kwatifikacji do wykon5rwania cz5rnnośó z vqyrzrraczenia poptzez
rozmowę kwalifikacyjną lub test kompetencji.

Ilrnioski nie komple tne pozostan ą be z t ozpatt ze nia.

*wybrać właściwe

Powiatoury Lekarz Vlbbn/nanl

Wr
tet<órzw.rynilii
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