Łódź, dnia 26 października 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W ŁODZI

Alicja Gumińska
Dotyczy
wypełnienia
obowiązku
wcześniejszego tytułu do ubezpieczeń
społecznych przez
osoby, które będą
ubiegać się o wyznaczenie na 2023 rok .

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi Alicja Gumińska informuje, że wszystkie osoby, które będą
ubiegać się o wyznaczenie na 2023 rok - są zobowiązane do złożenia nw. dokumentacji:

1.W przypadku gdy jedynym odrębnym tytułem do ubezpieczenia społecznego jest
prowadzenie działalności gospodarczej na własne nazwisko:
- aktualne zaświadczenie o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń wystawione przez oddział zus
- aktualne zaświadczenie wystawione przez oddział zus o niezaleganiu w opłacaniu składek
- aktualne oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia zus/ wg załączonego wzoru /
Łącznie należy złożyć 3 dokumenty.

Uwaga: osoby prowadzące działalność na zasadach preferencyjnych nie będą wyznaczane w
2023 roku
2. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę :
- aktualne zaświadczenie od pracodawcy o otrzymywaniu wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy,
które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, na
poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę , które od stycznia 2023 r. wynosić będzie 3490 zł.a od
lipca 2023 r. 3600 zł.
-- aktualne oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia zus/ wg załączonego wzoru /
Łącznie należy złożyć 2 dokumenty.

Uwaga: osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia nie będą wyznaczane w 2023 roku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi
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3. Jednocześnie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku
minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3490 zł , natomiast od 01 lipca 2023 roku do
31 grudnia 2023 r będzie wynosić 3600 zl- dlatego też osoby zatrudnione na umowę o pracę są
zobowiązane do 31 stycznia 2023 roku dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające
podwyższenie wynagrodzenia od stycznia 2023 r., a do 31 lipca 2023 r. dostarczyć zaświadczenie
od pracodawcy potwierdzające podwyższenie wynagrodzenia od lipca 2023 r.

Terminy i miejsce składania dokumentów :

Powyższe dokumenty należy przesłać lub złożyć do dnia 10
grudnia 2022r./ w przypadku przesyłki pocztowej liczy się
data wpływu di PIW/
Brak dostarczenia powyższych dokumentów równoznaczne będzie z brakiem możliwości
wyznaczenia na 2023 rok i z dniem 01 stycznia 2023 roku osoba, która nie wypełni
powyższych obowiązków w wyznaczonym terminie, a jest wyznaczona w 2022 roku
zostanie wyrejestrowana

UWAGA !! EMERYCI UBIEGAJĄCY SIĘ O WYZNACZENIE ŻEBY SPEŁNIĆ WARUNEK
POSIADANIA WCZEŚNIEJSZEGO TYTUŁU DO UBEZPIECZEŃ MUSZĄ BYĆ ZATRUDNIENI NA
UMOWĘ O PRACĘ / PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE SPEŁNIA
WARUNKU POSIADANIA WCZEŚNIEJSZEGO TYTUŁU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH /

PLW w Łodzi Alicja Gumińska
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