Oborniki, dnia ……………………….……
………………………………………………………….
/imię i nazwisko wnioskodawcy/

………………………………………………………………….
/adres zamieszkania/

tel. …………………………………………………….

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Obornikach
Ja, niżej podpisany informuję, że jestem zainteresowany możliwością wyznaczenia
mnie do wykonywania czynności wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt.1 ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1557)*:
a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt,
targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania świadectw zdrowia,
d) sprawowania

nadzoru

nad

ubojem

zwierząt

rzeźnych,

w

tym

badania

przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
e) badania zwierząt łownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa
i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz
przechowywaniem produktów mleczarskich,
h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków przetwórni produktów
rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz
produktów akwakultury, ślimaków i żab,
i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych
i produktów jajecznych,
j) pobierania próbek do badań,
k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
* właściwe zaznaczyć

Oświadczam, że*:
a) nie jestem pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej,
b) posiadam warunki i środki techniczne do wykonywania powyżej wymienionych czynności,
c) posiadam pełną znajomość przepisów prawodawstwa weterynaryjnego w rozumieniu art.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
r. poz. 1557), przepisów ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 638) i zasad etyki i deontologii weterynaryjnej,

d) posiadam pełną znajomość przepisów BHP i ppoż. w zakresie dotyczącym powyżej
wymienionych czynności,
oraz posiadam*:
a) roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt, (wymagany w przypadku wyznaczenia
do wykonywania ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami
gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub
konkursami zwierząt, badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu
oraz wystawiania świadectw zdrowia),
b) 3 - miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt
rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii, (wymagana w przypadku
wyznaczenia do wykonywania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania
przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad
rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych
świadectw zdrowia),

c) posiadam kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych
i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa
żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia
roślin i środków ochrony - w zakresie dotyczącym nadzoru w obwodach badania zwierząt
rzeźnych i mięsa ustalonych dla rzeźni.

* właściwe zaznaczyć
Oświadczam, że powyższe dane zgodne są ze stanem faktycznym.

……………………………………………………
/podpis wnioskodawcy/

W załączeniu przedkładam*:
a) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom),
b) kopię prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
c) kopię zaświadczenia o odbyciu 3 – miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym
działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza
weterynarii1),
d) kopię zaświadczenia o odbyciu rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt1),
e) kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie badania mięsa w kierunku włośni metodą
wytrawiania,
f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
h) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
popełnione umyślnie,
i) zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz
weterynarii,
j) zaświadczenie

lekarskie

dla

celów

sanitarno-epidemiologicznych

o

zdolności

do

wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością,
k) zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania okulistycznego (dla osób wyznaczonych
do badania mięsa),
l) zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla pracowników,
m) pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych
n) oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego.

* właściwe zaznaczyć
1)

dokumenty zgodne z rozporządzeniem MR i RW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu

czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz
kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004 nr 89, poz. 860 z późn. zmianami)

……………………………………………………
/podpis wnioskodawcy/

