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Powiatowy Lekatz Weterynarii w Czatnkowie w złłiązktl2att. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2OO4 r.
lDz. U. 2OL6, poz.1O77l
agłasza nabór na kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań' w famach umowy - zleeenia
Rodza.i czynności:

l.Sprawowanie nadzoru nad ubojem zurietząt tzeżnych, w tym badania przedub<sjowego
i poubojowego' oceny mięsa inadzoru nad przesttzeganiem przepisów o <rchronie zultetząt
w trakcie uboju w następujących za7<ładach;

Rzeżniczo_Wędliniarski Edrnund Koczorowski
64-7Lo Połajewo ul. okrężna 25
UboJnia Trza&y Chlewnej Połąiewko
b| zaklaĘ Mięsne Czarnków Dolina l{oteci Sp. z o. o.
Romanowo Dolne - osuch L2 64-7ao Czarnków
aJ Zaktad'

osoby zainteresowane wykonywarriem zadań z wztraczenia w zakŁadzte wymienion3rm
w ppkt a} i b} dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni,jak
tÓwnieŻ muszą byc objęte systernem zarządzastiawdrożonymw ZHW Paznan.

2.ochronne szczepienia i badania tozpozfiawcze u zuierząt na obszarze 7 gmin powiatu
czarnkowsko - tr zctaneck7e go i'mias ta' CzarnkÓ:w .

rynku, pt?'eznaczonych do w3rwozŁl Otaz
wystawianie świa.dectw zdtowia na obszarze 7 gmin powiatu czarnkowsko
3.Badanie mvietząt umieszczanych

t:La

trzcianeckiego i miasta Czarnków.

;

Powiatowy inspektorat Weterynarii ut. Kościuszki BB, 64-7ao
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4.Badanie laboratoryjne mięsa na obecnośćwłośniw Laboratoriach Wytrawiania Mięsa
zlokaJizawanych pt zy za7<źadach :

Rzeźnlezo_Wędliniarski Edmund Koczorowslri
64-7Lo Polajewo ul. okrężna 25
Ubojnia Trzady Chlewnej Połajewko
Zakłady
b}
sfiięsne Czarnkćllłr Dolina Iiloteci Sp. z o. o.
Romanowo Dolne - osuch L2 64-7aa Czarnków
a} ZakŻad

5.Badanie mięsa zvłietząt rzeżnych na terenie gospodarstwa na wniosek pastadacza
mvierząt ataz mtęsa zurietząt łownych po ich adstrzeleniu, psrzezrlaczanego na użytek
własnY na obszarze 7 gtnin powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i miasta Czarnkaw'
F,aóasytę Laboralaryjne mięsa na obecnośćwłośnijeśliwymagaraę, może być wykan},nvarre
tylko rnetodą w3'trawiania.

6.Sprawowanie rladzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sptzedaży zvłietząt,

targowiskami, wystawami, pokazami, konkursami rwlerząt

w następuj ących rniej scach

'zLokaJizowanych

:

punkt skrrpu - ZakŻaó' Handlowo-Produkcyjny Masarstwo lłlędliniarstwo
Sławomir Kraft 64-7Lo Połąiewo' ul. Leśna18
b} punkt skupu - Zal<lad' Rzeźnicko-Iilrędliniarski ProdukcJa-Handel
Zbigaiew Paszko 64-98o Ttzcilanlra os. Domańskiego 39
c) targowisko - Gmina Miejska Czarnków TatgZwierząt Gospodarskich
na terenach Miejskiego Targowiska Clzatnków.
a}

7.Pobieranie prÓbek do badań w następuj ących zakŁadac}::
a\ ?akład' Rzęźniezo-Wędliniarski Edmund Koczorowski

64-71o Połajewo ut. okrężna 26
Ubo;inia Trzody Chlewnej Połajewko
b} Za'klady Mięsne Czatnkóvc Dolina li[oteci Sp. z o. o.
Rotnanowo Dolne _ osuch L2 64-7ao Czatlnkóvł

8.Cąnnościpomocnicze

:

- przy wykonywaniu przez Iekasza weteq''rrarii badań tozpoznawczych,
- mających na celu poskramianie świń, wykonywanych w ramach prograrnu znvilczania
choroby AujeszĘego u świn,ustanowionego na podstawie art. 57 ustai,vy z dnia
1 1 marca 2aa4 r. o ochronię zdrowia zvłierĄt otaz ztąralczaniu chorób zakużnycb
nxłietząt (Dz. U. 2oL4 poz. 1539 ze zm.|ul miejscach wyżej wymienionych.

Wyrnagania koaieczne:
1' wyksźałceniewyższe wetery"rlaryjne,
2. wyksńajcenie techn icrne weter5maryj ne
3. posiadanie pravła jazdy kategorii B,
4. zdolnościotganizacyjne,
5. komunikat1łirność,
6. obowiązkowość,

Fowiatowy trnspektot at lMeterynarii ut' Kościuszlci BB,
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7. umiejętnośćobsługi komputera

w środowisku Windows,
B' znajomośćpolskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
9. znąjomośćsystemÓw GHP, GMP i HACCP,
10.posiadanekuta7ifikacje zgodn.ie z rozporządzęniem MR i RW z 29 k:wietnia2oa4r.,
1 1' p azytywna ocerra z w elyftkacji wiedzy doty czącej zakre su vł-y znaczenia
"

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1' kopie dokurnentow potwietdząących wykszta}cenie
2. kopia dowodu osobistego lub oŚwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
3. zaśrąnadczenieo ukonczonej 3 _ miesięcznej praktyce w za}<1adzie pro,wadzącytn
dztaŁaInośĆ lxr zakresie uboju z*iterząt rzeżnycll wznaczonyrn pt'Zęz wojewódzlłega
Iekarza weterynarii - w ptzypadku nadzaru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym
badania przedubojowego i poubojowego' ocĆny mięsa i nadzoru nad przesttzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt rp trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem,
przetworstwem lub przechowywaniem mięsa
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody naptzet:warzanie darrych osobowych
5' oświadczenie kandydata o niekaralności zaprzestępstwo skarbowe popełnione
urnyślnie
6' aktualne zaświadczenielekarskie TYP A o zdolności do wykonywant.aptacy na
stanowisku:lekarz weter5rnarii, tęchnik weterynarii lub osoba w5'konująca czynności
parmacnicze
7 . aktl;.a|naksiażeczka zdrowlalzaśwtadczenie lekarskie dla celów sanitarnoepidemiolagicznycL^t

8. aktualne badania okulistyczne

9.

aktua1ne zaśvłladczenieo odbyt1rn szkoleniu z BHP
1o. aktualne zaśllu,tadczerrie o prawie do wykonywania zawodu\ekarza weterynarii
1 1. aktualne zaświadczenie od pracodawcy {dla osób zatrudnionych w ramach urnowy
o pracę} o otrzyntywanłtnwynagrodzeni:ł brutto zarIa_CkaJęndarzowy, stanowiący
podstawę w}tniaru składek naubezpieczenia spoleczne, które musi być co najmniej
rórłme minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok
kaJendaszolvy {w 2av roku kwota minimalnego wynagrodzeniabędzie wynosiła
2000,00 PLN)*
12. zaśwtadczenie od innego ńeceniadaurcy (d1a osób zatrudnionych w rarnach innej
umowy _ zŁecenia} o kwocie otrzyrnywanego wynagrodzenia brutto zafiv-c
ka7endarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
które z drrietn o1.o1.2a17 r'będzie musiało być co najmniej równe minimalnemu
krajowemu wynagrodzeniu ustalanernu na dany rok kalendarzory {w 2017 roku
kwota minima]ne go wynagr adzenia będńe w3mosiła 2 0o0,oo PLN) *
l3.zaświadczenie {zgŁoszenie do ZUS} z tytułu prowadzenia dziaŁalności gospodarczej na
preferencyj nych składkach na uh ezpieczenie społe czne a zadeklarowanej dabt ow olnie
nvtększanej podstawje w5rmiaru składek nauhezpieczenia spałeczne, co najmniej
równej kwocie minimalnego krajowego w)magrodzenia brutto, tj' w 2017 roku kwocj.e
rÓwnej 2ooo,o0 PLN. Kwotatabędzie stanowiła podstawe wymiaru składek na
ubezpteczrnia elnerytalne i rentowe. od tej podstawy będą naJiczarre także składki na
ubezpieczenie wypadkowe otaz chotabowe l6eżeli osoba przystąpi do tego
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ubezpieczenia _ ubezpieczenie chorobowe dla osoby ptawadzącej dńa}aJnośc
gospodarczą jest dobrow<rlne}. w tym prrypadku osoba prowadząca dzia}alnrsśĆ
gospodarcząbędzie rnialaróułnież obowią2ek opłacac składki na FP, ustalone od kwot
stanclwiących podstawę wyrniary składek naubezpieczerllę emeryta1ne i rentowe, góyż
w prze|tcz'eniu na okres miesiąca będą wynosiły one co najmniej rninimalne
wynagrodzenie zapracę, tJ.zaaa,ao PLN *
1.4. prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy _ zał' l{r 1
L5' prawidŁawo urypsełnione podanie o wznaczenie do rea7izaql' zadan w ramach umowy
- ńęcemia_ zaJ.I{r 2 lub zŃ.. Nt 3.

osoby zaintefesowane powinny złożyćwżełwymienioną dokum€ntację do
dnia 5 grudnia 2AtG t. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Czarnkonrie, ul. Kościuszki88 w go&. 7ao - 15oo.
Rozpatrywanie wnioskÓw będzie się odbywało komisyjnie"
Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę wznaczanych osób
wraz z zakresern Wznaczenia.

w Czarnkowie zasttzęga sobie prawo do
sprawdzenia kompetencji i krrralifikacji do wykon5rwarria czynno3ć
Powiatowy Lekatz Weterynarii

z wryzfiaczen;ia poptźet rozmowę }walifikacyjną lub test kompetencji.
Wnioski nie komple tne pozostan ą bez

to

zpatt ze nia.
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