
Skierniewice, dnia 25 kwietnia2OI8 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W SKIERNIEWICACH

Nasz znak PIW.A.Org.-K. 2I.2OI8

Ogłoszenie

W zvłiryklu z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2OO4 r. (tekst jednolity
Dz, U. z 2OI8 r., poz. 36 z poźn. zm.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach

ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy -
zlecenia:

Rodzaj czynności:
- przeprowadzanie kontroli gospodarstw utrzymujacych trzodę chlewną w zakresie spełnienia
wymogów bioasekuracji na terenie powiatu skierniewickiego

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe weterynaryjne
2. Posiadanie prawa jazdy kat.B
3. Zdolności organizacyjne, komunikatywność, obowiązkowośó
4. Umiejętność obsługi komputera (Windows, Office)
5. Podstawowa znajomość przepisów weterynaryjnych

Wymaqane dokumenty i oświadczenia:
1, Podanie o wyznaczenie do realizacji zdań w ramach umowy- zlecenia, o którym mowa w

ogłoszeniu
2. Kopie dokumentów potwierdzającychwymagane wykształcenie
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat.B
4. Kopia zaświadczenia o aktualnym prawie wykonyrvaniazawodls, lekarza weterynarii
5. Oświadczenie o posiadaniu ob5rwatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego

posiadanie ob5rwatelstwa polskiego
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

oraz do celów póżniejszego .vq1zl:aczenia do wykonywania czynności weterynaryjnych w
ramach umowy zlecenia

7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe

8. Aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonyrvania pracy na stanowisku lekarza
weterynarii
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9. Aktualna ksiĘeczka zdrowia oraz aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-
epidemiologicznych

10. Aktualne badania okulistyczne
11. Aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP
12. Aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych na umowę o pracę) o

otrzymyrvaniu wynagrodzenia brutto zarn-c kalendarzowy, które stanowi podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, na poziomie minimalnego
wynagrodzenia o pracę, które od 1 stycznia 201,8 r. wynosi 2IOO zł, Iub

13. Zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie) o
otrzym5rwaniu wynagrodzenia brutto zam-c kalendarzowy, które stanowi podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy, na poziomie minimalnego
wynagrodzenia o pracę, które od 1 stycznia 2OI8 r. wynosi 2IOO zł, lub

14. Zaświadczenie (zgłoszenie do ZUS) o posiadaniu obowiązkowego wbezpieczenia społecznego
w ramach prowadzenia działalności gospodarczej i odprowadzaniu pełnych składek ZUS z
tego tytułu lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach
preferencyjnych zaświadczenia o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne z
tytułu tej działalności od zadeklarowanej dobrowolnie kwoty stanowiącej co najmniej
minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 1 stycznia 2OI8 r. wynosi 2IOO zł.

15. Oświadczenie Zleceniobiorcy wg załącznika do ogłoszenia.

Terminy i miejsce skladania dokumentów:

dokumenty naleĘ złożyć do dnia 9 ma_ia 2018 r. w sekretariacie Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach, ul. Miedniewicka 25,96-100 Skierniewice,
od poniedziałku do piątku, w godz, 7:3O - 15:30;
wnioski będą rozpat4rwane komisyjnie;
wnioski niekompletne lub wnioski dostarczone po terminie nie będąrozpatr5,,wane;
po rozpatrzeniu i ocenie wniosków komisja sporządzi listę kandydatów do wyznaczenia,
o którym mowa w ogłoszeniu i przedłozy ją do akceptacji Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Skierniewicach.
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ośwlłoczENlE DLA cELoW poDATKoWycH l UBEzplEcZENIA zus

PESEL NlP

wojewodztwo

Oddział NFZ

Jako Wykonawca/Zleceniobiorca umowy oświadczam, że:
1, l Jestrjm jednocześnie zatrudniona/ny na podstawie umowy o pracę lub rownozędnej,

Moje wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi:

a) l co najmniej minimalne wynagrodzenie,

b) l mniej niz minimalne wynagrodzenie,

2. l Jestem jednocześnie juz ubezpieczonalny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jako osoba wykonująca pracę

nakładczą umowę zlecenia lub agencyjną,

Moje wynagrodzenie z tego tytułu w kwocie brutto wynosl:

a) n co najmniej minimalne wynagrodzenie,

b) l mniej niz minimalne wynagrodzenie,

3. l Jestem juz ubezpieczona/ny (ubezpieczenieemerytalne irentowe)z innychtytułownizwpkt 1 i2tj. (wskazactytuł):

a) tr prowadzępozarolnicządziałalnoścgospodarczą

! zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi co najmniej

minimalne wynagrodzenie

l zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi mniej niz

minimalne wynagrodzenie (tzw.,,składka preferrencyjna")

b) l posiadam inny tytuł, .jaki?

4, l Jestem emerytem lub rencistą- nr świadczenia ZUS

5. l Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat

6. l Nie pracuję, nie jestem zarejestrowana /ny jako osoba bezrobotna i nie jestem objęta/ty ubezpieczeniem społecznym z
zadnego tytułu.

Oświadczam, ze dane zawańe w formulazu sązgodne ze stanem faktycznym,
Zostałem/am* poinformowana o treści ań. 233 § 'l Kodeksu karnego. Powyzsze dane składam będąc świadomym
od powiedzialności ka rnej za składanie fałszywych zeznań.
Ań, 233 § 1 Kodeksu karnego: ,,Kto składając zeznanie mające służyc za dowod w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3,"

azaznaczyć X we właściwym kwadracie
Data i czytelny podpis wykonawcy/zleceniobiorcy


