
Poru6, dnh 04 llrtopadr 2019 r.

ocLoszEt{tE
Powlatowy l,Gkrrz Watctynadl e Pozlanlu I rErlztu z rrt. 16

uatarty o ldsPckcjl WctctlrDsryJncJ z dlla 29 stycznh 2OO4 rolu
(tJ. Dz. U. 2016, tp'.. lOTf z p6i!.. zD.l

otl,asza nab6r Da taDdydat6s

do rceltzrcjt nliEJ ryblcnloDych zadai r rsEsch uEoqry - ,lcccnh

Rodz.J czyuoicl:

1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwieftat rzrinych, \N tym badania
przedubojowego i poubojowego, oceny miesa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisow
o ochronie ?nlierz4t w trakcie uboju oraz nad?ir nad rozbiorem w nastepujacych
zakladach:

. Sokol6s S.A. Odddrl Rob.koro ul. Pozns,Arla 14,62-023 cqdll
- lloa6 Elcj.c do iryzuczcnL: 16lcL wct. | 5 tcch. sct.

Pnce 5 dnl s tlrgodniu prrcz cabr tlla3llc.

. 7^A^dy DrobLr.tle .Kozlcglosy" Sp6lt z o.o. ul. Pl.slow. 3,

62-02A 
'iozlcE;to-f- tloi6 DlGJ.c do syzn.cz.mL: 12lcL w€L l4 tccb. Ect.

Prscr zDianosa rr tlrE dyi:ury nocnc.

. mcllopolsH Indyl 8p. r o,o. Bolcrhelec 12A,62-050 Uoalna

- lloi6 mlcJac do wjrznrcrctl. : 4 lGL. ftt.
Pr.c. 5 dd w qEodnlu ptzcz crv Ele.bc s t!r!! dyiury nocte.

. lrbojDls Droblu Rcn t ToD|.L ul. Terrdotrllr 76, ZrDysloeo,
62-060 St?.r.F
- Uo56 Etcjtc do syzaaczcDls : 2 lck. ect.

. Prz.dll?bloEtwo Drobl.rsllc ,[ARX-DROB' lrcn. l Pjlotr U.rllcelc,
Sp6lts J.sDa ul. Obotnlcls 20, 62-00l Chludowo

- tlo66 Et€Jsc alo wrrznocr€nl. : 2 lck. ect.

. Sp6l&telda L6IGL RolDlczych ul. Prrctly.loer 2,6+320 Bul

- Uo66 Elejrc do syznaczcDh : I l€L. ect.



2. Badania laboratoryjne miesa na obecnosi wlosni w Lsboratorium Wytiawiania
Miesa zlokalizowan).m przTt zakladziei

. gotol6w g.A. Oddrtrl Robrtoro, ul. Potlrirt f4, 62-dl3 Glitll

- Iload lrld.c do trJrrn crGni.: I lcl. rct.
lz uto,acroryr& tur.cE wytt Et nh r PIWGL Pubtt)

3. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwdrstwern lub przechowywaniem miesa
i rrystawiania wymaganych Swiadectw zdrowia w nastepujacych za-kladach:

. ZrtLdy Ute.lc xlclcr.r.L 8p. r o.o.8p6lh Ko[.rdytorr
- 016 Elcjrc do rtrrnrc'.nL: I lGL.,Gt.

. zrlf.dy ftc.Dc BFtry 8p. r o.o. ap6llr KoDrldytotr ul. gtrzctcctr 2,
62-020 Aerrrgdz
- lloa6 Dlcjrc do r!r.!.crcd. : 1 lcL r.t.

. 
"EFES 

- FOL" Fcdd 8ln..L Sp. , o.o. ul. Obontcte 15, 62-(Xr2 zlotlowo
- lloaa n| jlc do ryrn crcdr : I lcL rct.

. SRD Prrcd.lcblor.tro H.ldloro - PtodutcyJnc 8tcf.n Ruttosrlt
ul. PoE tric6s mtp. 34 ltoblcEy!, Oa-32O But
- 11066 nLj.c do rlrrn ct ni.: I IGLrct.

. Trrn.gouract Pot tr 8p. t o.o. ul. zrDcrhoh 133, 6t-l3l Pot!.i
- oe6 !nl.J.c do ryrlrcr..h: I lct. ect.

4. Sprawowania nadzoru nad obrobka, przetw6rstwem i przechowywaniem
produkt6w rybol6wstwa w nastepujacych zs-kladachl

. LLncr Porlr,i 8p. z o.o. Sp. L. ul. strr..zyi.L. 3a/42,6(14?9 Po. .ir
- llol6 !!lcj.c rlo ryr!.cranl. : I lGL. ,ct.
(, Poieldcrolq mlc.tecrnl p..L9lt t z.LLdtlc protrdtlcfrn dthhhot6
r r.Lrc.lc prr.tr6r|trr plodutt6r rytol6t twa)

5. Pobieranie probek do badari (monitoring chor6b zakaznych zwierzqt i monitoring
z].wnosci (osoby ubiegajace sie musz4 przedstawid zaswiadcz€nie o odbyciu
miesiecznego staiu w Frowiatowym inspektoracie weterynarii w zakresie pobierania
pr6bek do badai).

6. Czynnoscipomocnicze:
. maiace na celu poskramianie zwietzat przy wykonJ.waniu przzz lekatza

weterynarii badan rozpoznawczych oraz pobieraniu pr6b do badai.
. przy badaniu zwierzat rzeinych i miesa.

7. Badanie poubojowe miesa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza z$tierzat
pr4l produkcji miesa na uitek wlasny na obszarze powiatu poznariskiego i miasta
Poznania.



8.

9.

Sprawowanie nadzoru nad pokazami Iub konkursami zwierzat.

Ochronne szczepienia i badania rozpoznawc?E rt zt tievat na obszaize powiatu
poznanskiego (17 gmin) i miasta Poananla.
Badanie zwierzat umieszczanych na qmku , przeznaczo'rych do sty\noz\ oraz
wystawianie Swiadectw zdrowia na obszaize powiatu poznanskiego i miasta
Poznania.

IO.

Wyoagadr Lo.lcczac

l. wyksztalcenie wyzsze weterynaildne (z wyj4tkiem personelu pomocniczego)
2. zdolnosci organizacyjne, komunikatywnosi, obowiazkowos6,
3. umiejgtnosi obslugi komputera w Srodowisku Windows.
4. zn4jomosi polskich i unijnych przepis6w weterynaryjnych,
5. znajomosi system6w GHP, GMP. HACCAP,
6. posiadane kwalifrkacje zgodnre z rozpofiadzeniem MRiRW z dnia 22 kwietnia

2004 roku w spftuie zakresu (zgmro'ci tDykonUl.t)angch ptze osobV niebgdqe
pracounikami Inspekcji Weterynaryjnej otlE kr.Mlirttulci tych os6b, pozlty\rna
ocena weryfikacji wiedzy dotycz4cej zakresu wyznacz€nia.

W prz!.padlu urtet 
',€J 

tloict o.6b aa dan. rt noslrlo paacy bedzte
prt prosad.oqr tclt rtt|:asdrq:lqcy elc&e E€tytoryczlX, w celu
dololalia syborq oaoby o !.J!r!ri.z!nn rtopllu lPGhLjlcej slnrrgatta
pod t.zgledcln zw.rlziloEa.ttej elcdry ( o tcratate tcrtu L.idy spuLqrqcy
,ortlnlc polnfornowaay mallowo lub telefonlcrtle).

Wylrtagana doluDcnt5r I oicledczcul,e:

1. kopie dokument6w potwierdzajacych wyksztalcenie,
2. kopia dowodu osobistego lub oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
3. z5rciorys i list motywacyjny,
4. zaswiadczenie o ukonczonej 3 - miesiecznej praktyce w zalladzie prowa&aq,.m

dzialalnosci w zal<rcsie uboju zwierzat tueLnych Wznac%)nym przzz
wojew6dzkiego lekarza weteDmarii w przypadku nadzoru nad ubojem zwietzat
rzeinych, w qrm badania przedubojowego i poubojowego, oceny miesa i nadzoru
nad przestrzeganiem przepis6w o ochronie zwierzat w trakcie uboju oraz nadzom
nad rozbiorem, przetw6rstwem lub prz€chowywaniem miesa,

5. oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody n:aprzelwarzanie danych osobowych
dla cel6w rekrutacji oraz p6zniejszego t tyznaczenia do czl.nnosci
weterynaqrjnych w ramach umowy , zlecenia.

6. oswiadcz€nie kaidydata o niekaialnosci za umyslne przestgpstwo lub umyslne
przestepstwo skarbowe,

7. a&tualne zaswiadczenie lekarskie TYP A o zdolnosci do wykonywania pracy na
stanowisku: lekarz weterJmar'ii lub personelu pomocniczego,

8. aktualna ksia;eczka zdrowia lub zaswiadczenie lekarskie dla celow sadtamo
epidemiologicznych,

9. aktualne zaswiadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
10. aktualne zaswiadczenie od pracoda{rcy (dla os6b zatrudnionych w ramach

umo*y o pracA) o otrzjrm),q'aniu wynagrodzenia brutto za m-c kalenda_rzooy,
stanowiacjrm podstaw€ wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne,



zdrowotne i Fundusz Pracy, k6re musi byi co najmniE r6wne minimalnemu
krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalenda-rzovry (w 2020 roku
kwota minimalnego q,!,ylagrodzenia bedzie wlmosila 2 600,00 zl)*,

I 1 . zaswiiadczenie od innego zleceniodawcy (dla osob zatrudnionych w ramach innej
umowy - zlecenia) o kwocie otr'4/myrivanego \rlmagrodzenia brutto za m c
kalendarzowy, stanowiacego podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia
spoleczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, lft6re z dniem I stycznia 2020 roku
bg&ie musialo by6 co najmniej r6wne minimalnemu krajowemu vrltagrodzeniu
ustalanemu na dany rok kalendatzowy (w 2020 roku kwota minimalnego
\pynagrodzenia b€dzie wynosila 2 600,00 zl)',

12. zaswiadczenie (zgloszenie do Zakladu Ubezpiecz.i Spolecznych) z tytulu
prowadzenia &ialalnogci gospodarczej na preferencyjnych skladkach na
ubezpieczenie spoleczne o zdeklarowanej dobrowollie, zwiekszonej podstawie
wymiaru skladek na ub€zpieczenie spoleczne, co najmniej r6wnej kwocie
minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto, tj. w 2020 roku kwocie r6wnej
2 600,00 zl. Kq'ota ta bedzie stanowila podstawe wlrniaru skladek na
ubezpieczenie emeq^alne i rentowe. Od tej podstawy bedq nalic?.ane ta.ld€
skladki na ubezpieczenie wLpadkowa i chorobowe 0eireli osoba prryst4Pi do tego
ubezpieczania - dobrowolne). W tym przJ?adku osoba prowadzaca dzialalnosi
gospodarcza bedzie miala r6wniei obowiazek oplacai skladki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Gwarantowanych Swiadczeri Pracowniczych, ustalone od kwot
stanowiacych podstawe wymiaru skladek na ubezPieczenie emerytalne
i rentowe, gdyi w przeliczeniu na olcres miesiaca b9dq wJmosity one co najmniej
minimalne wlrnagrodzenie za prace, tj. 2 600,OO zl

13. prawidlowo wypelnione oswiadczenie Zleceniobiorcy' b9dace zalacznikiem Nr 1

do niniejszego ogloszenia.
I 4 . kopie zaswiadczenia o odbyciu miesiecznego stazu w powiatowym iospektoracie

weterynarii w zakresie pobi€rania pr6bek do badan (dla os6b pobierajacych
pr6by na monitoring) .qyzrra<:7^fie przez vrojew6dzkiego lekarza weterynarii*

15. kopie zaswiadczenia o odbyciu rocznego sterjrr pracy w zakladzie lecznrczy'n dla
zr efTat-

16. kopie zaswiadcz€nia o odbyciu kursu u,l.trawiania w Pulawachr
17. kopie dokumentow potwierdzajacych uzyskanie g.hrhr specjalisty, ukonczenia

studi6w pod)?lornowych oraz szkole6, kursow i udzial w konferencjach*
18. prawidlowo wypelnione podanie o wzna(z.errie do realizacji zadai w ramach

umowy zlecenia, stanowi4ce zalAcznik Nr 2 albo Nr 3.

IJWACAI
Wymagane dokumengr i oswiad czer^ia z pkt 1,2,3, 4,9,14, 15, f6, l7 nie muszq byc
skladane przez osoby ubiegajqce sie powt6rnie o wyznaczenie pftezPowiatowego l€ka.7a
Weterynarii w Poznaniu (v,/ przypadku zloienia dokument6w podczas wczesniejszych
nabor6w i braku zmiany stanu prawnego i faktycznego).

o.oby zalatcratoialc roboglq,rnc aq do zloirn|l tt. tlolunc|tt6e do dnia
22 ltrtopeda 2Ol9 rotu F.cLEt d,.clc Porletoecgo In Fhor.tu Wctcrylrarll
w Poznellu, ul. Grulrsldrt 25O, 60 - 166 Pozn i t godt. 7"" - 15".
Rozpatrylvanie wniosk6w be&ie odbj.wai sie komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu
i ocenie wniosk6w sporza&i listg ksndydat6q' do \r'.yznaczenia wtaz z zakresem

W,zr\ac?.nra I przedldty ja do alceptacji Powiatowemu l€karzowi Weterynarii
w Poznaniu. Wnloall nlclomDlctne Dozortena bct rotprtrzcnL.


