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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W PLESZEWIE

Andrzej Długiewicz

Nasz znak:

PIW.AD.41.1.2019

O G Ł O SZ E N I E
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie w związku z art. 16
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku
(tj. Dz. U. 2016, poz. 1077 z późn. zm.)
ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia
Rodzaj czynności:
1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem i rozbiorem zwierząt rzeźnych, w tym badania
przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o
ochronie zwierząt w trakcie uboju, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i
wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:


ADROS Sp. z o.o. ul. Jesionowa 12, 63-330 Dobrzyca WNI:30200502

2. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze 6 gmin powiatu
pleszewskiego i miast Pleszew, Dobrzyca i Chocz.
3.
Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawianie świadectw zdrowia na obszarze 6 gmin powiatu pleszewskiego i miast
Pleszew, Dobrzyca i Chocz.
4. Badania laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratorium Wytrawiania Mięsa
zlokalizowanym przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pleszewie.
5. Badanie poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt
przy produkcji mięsa na użytek własny na obszarze 6 gmin powiatu pleszewskiego i
miast Pleszew, Dobrzyca i Chocz.
6. Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt,
targowiskami,
a
także
pokazami
lub
konkursami
zwierząt
wraz
z wystawianiem wymaganych orzeczeń, że zwierzęta nadają się do transportu
na odległość pow. 50 km.
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7.
Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz
przechowywaniem produktów mleczarskich w następujących zakładzie:


OSM Kowalew-Dobrzyca, WNI: 30201601 oraz WNI:30201602

8. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i
wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w zakładzie:


DETEEM” Danuta Szpurtacz zlokalizowany ul. Fabianowska 1B,
Kowalew 63-300 Pleszew WNI: 30204302

9. Pobieranie próbek do badań



ADROS Sp. z o.o. ul. Jesionowa 12, 63-330 Dobrzyca WNI:30200502
DETEEM” Danuta Szpurtacz zlokalizowany ul. Fabianowska 1B,
Kowalew 63-300 Pleszew WNI: 30204302

10. Czynności pomocnicze:
 przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych,
 przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa,
 mający na celu poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu
zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r., Nr 213, poz. 1342 z
późn. zm.) w miejscach wymienionych w pkt. 2.
Wymagania konieczne:
1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,
2. wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób
wykonujących czynności pomocnicze),
3. posiadanie prawa jazdy kategorii B,
4. zdolności organizacyjne, komunikatywność, obowiązkowość,
5. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
6. znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
7. znajomość systemów GHP, GMP, HACCAP,
8. posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 kwietnia
2004 roku, pozytywna ocena weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia:
 w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie, zostanie
przeprowadzony test sprawdzający wiedze merytoryczną,
 w przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie
przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania
wyboru osoby w najwyższym stopniu spełniającej wymagania pod względem
zweryfikowanej wiedzy w celu zapewnienia właściwego wykonania zadań.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
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3. życiorys i list motywacyjny,
4. zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym
działalności w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez
wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt
rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru
nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru
nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych
dla celów rekrutacji oraz późniejszego wyznaczenia do czynności weterynaryjnych
w ramach umowy – zlecenia,
6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione
umyślnie,
7. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na
stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynarii,
8. aktualna książeczka zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno –
epidemiologicznych,
9. aktualne badania okulistyczne,
10. aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP,
11. aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
12. aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy
o pracę) o otrzymywaniu wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącym
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz
Pracy, które musi być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu
ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2020 roku kwota minimalnego
wynagrodzenia będzie wynosiła 2 600,00 zł)*,
13. zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach innej
umowy – zlecenia) o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto za
m-c kalendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne,
zdrowotne
i
Fundusz
Pracy,
które
z
dniem
1 stycznia 2020 roku będzie musiało być co najmniej równe minimalnemu
krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2020 roku
kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła 2 600,00 zł)*,
14. zaświadczenie (zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych składkach na
ubezpieczenie społeczne o zdeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, co najmniej równej kwocie
minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto, tj. w 2020 roku kwocie równej
2 600,00 zł. Kwota ta będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od tej podstawy będą naliczane także składki
na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe (jeżeli osoba przystąpi do tego
ubezpieczenia – dobrowolne). W tym przypadku osoba prowadząca działalność
gospodarczą będzie miała również obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ustalone od kwot
stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
gdyż w przeliczeniu na okres miesiąca będą wynosiły one co najmniej minimalne
wynagrodzenie za pracę, tj. 2 600,00 zł.
15. Prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy będące załącznikiem
Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
16. Prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach
umowy – zlecenia stanowiące załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
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UWAGA!
Wymagane dokumenty i oświadczenia z pkt. 1,2,3,4,10, nie muszą być składane
przez osoby ubiegające się powtórnie o wyznaczenie przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Pleszewie (w przypadku złożenia dokumentów podczas
wcześniejszych naborów i braku zmiany stanu prawnego i faktycznego).
Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w/w dokumentów do dnia
28 listopada 2019 roku w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 7D, 63 – 300 Pleszew w godz. 7ºº – 15ºº
Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu
i ocenie wniosków sporządzi listę kandydatów do wyznaczenia wraz z zakresem
wyznaczenia i przedłoży ją do akceptacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Pleszewie. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
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