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U bada6 tezpotaacrcrych (wscickliznaf'

[te{D-||FrtbtrdF..tl_
2) operwowania aadzoru nad vyrtawami,r polazaoir' kotrkursamir zwicszqt'

3) badania tsicrrct uDicr@lych rr8 ryDlnl, ptzcznacrnycn do ryctwu oraz
vystawisda &viaalcc&' zdrnti&'

o.-d.ri.lc.r'tdrFi. tq) -
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4) sprawos/ania nadzoru nad ubojem zwiezqt tzzinych, w tym badania
p!"zedubojowego i poubojowego, oceny miesa i oadzoru nad p!'zestrrcganieE
przepis6w o ochrcnie zwie.z4t w trakcie uboju,'

{,r.r.ffi .i!Fd rrrdty{ti. F&') -

5) badania laboratoryineqo Eiesa na obecno6i wlodni w Zakladzie Sokol6w SA
Oddzial w Robgkoirie.'-

{rr..de ni(i.6 ryro.y*r. Fq) -

6) sprawowalia nadzoru nad rozbioreE, przetw6ratwem lub przechonrywaniem
Eiesa i vrystawiania wjrmaganych iwiadcctw zdlowia,r

(Fdble.m ii!ts6 ryrdyhh F*1) -

7) qobierania .pr(t-b"k do_ ... badari (monitoring chor6b zal<at^ych
zqerzqtl morutorrng Zyq,arorici).

(F*.qn di.F.. q*d!*.r. s..r) -

8) sprawow€nia_ nadzoru nad ob.6bkq, pr"€firr6rstwem i pr"z€chowywaniem
produkt6w ryH6wstca,.

{p.!Grw.n. ni.js ryror*rii. p€r) r

9) badania przedubojowe i poubojowe oraz ocena miesa zwierzqt sospodarskichr lownych, w tym badanie na ob€cnosd wloini, na wnioselk 'posiadacza
z$erzqt przy produkcji miesa na u_i.ytek wlasny,*

trdbrmm di.Fo r!(ny,j,L r-, -

lO) prowadzede kontroli urzedowych w ramach zwalczaaia chorob zakauinych
zwtefzLt



Oswiadczam, ze:

. lestem pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej,*. nie jestem pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej.*. posiadam Drawo wvkonvwania zawodu leka.rza wetervnarii.e iosiadam 
- warunid i Srodki techniczne do 'wykonywania powyzej

vrymienionych czynnosci,. posiadam pelna znajomosi przepis6w prawodawstwa weterJmarj.jnego
w roznmieniu art. 2 ustawy z dni^ 29 styczt\ia 2OO4 r. o Inspekcji
weterynaryjnej, a w szczegoh66ci prz€pis6w usiawy z dnia 2l sierpnii 1997
r. o ochronie zwietz€.l, zasad eryki i deontologii weterynaninej oraz przepisow
BHP ip.poz. w zakiesie dotyczqcym powy24j wymienionych czJrnnosci oraz
przepisow ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
ldministracyjnegd, a w szczeg6lnosci art.24,

oraz posiadam:

. roczny staZ pracy w zakladde leczrricz!,rn dla, zwierz4t ldotyczy pkt 1,2, 3),i

. 3 - miesigczn4 praktyke w zauadzie prottad4c].m dzialalnosi w zakresie
uboju zwierz4t rzei'lych vfyznac?lJl)y\ przez wojew6dzkiego lekarza
weterj'narii (dotyczy pk 4, 5, 6, 9),'

. posiadam kwalifikacje zawodowe zgodnie z art.3o rozpotz4.dz.ni,a 2017 /625. miesieczn4 praktykg w zaklad e ptowadacym dzialalnoSi w zakresie
pzetw6rctwa prcrdukt6w rybol6wstwa lub produkt6w akwakultury, 6limak6w
i aab, Wznaczrlrvn przez wojew6dzkiego lekarza weterjmarii (dotyczy pld 8),.

. miesieczna praktyke w powiatowym inspektoracie weterlma-rii w z€.kiesie
pobierania probek do badan, *yznaczonjrm przez wojew6dzkiego lekarza
weterynarii (dotyczy pkt 7).*

Oswiadczam, Z€ powy^ze d,ale zgodne sa ze stanem faktycznyn

Data i podpis wnioskodawcy: ..............

W zalaczniku prz€dkladam:
l. kopre dokument6w potwierdzajacych wyksztalcenie (dlplom),'
2. kopia dowodu osobistego lub oswiadczenie o posiadaniu oby\rvatelstwa polskiego,'
3. ,ryciorys i list mot,.waciny,*
4. zaswiadczenie o ukoriczonej 3 - miesiecznej praktyce w zakladzie prowadzqcym

&ialalnosi w zakresie uboju zwierzqt rzei\ych *"y^racmnym prz€z woje*6dzkiego
lekarza weterynarii - w przypedku nadzoru nad ubojem zwierzat rzeZnych, w tl'm badsnia
prredubojowego i poubojowego, oceny miesa i nadzoru nad przestrzeganiem przepis6w o
ochronie zwierzqt w trakcie uboju orsz nadzoru nad rozbiorem, prz€tw6rstwem lub
przechowywaniem miesa,'

5. oswiadc"enie kandydata o wyraZ€niu zgody na przetwarzanie danych osobouych,"
6. oswiadczenie kandydata o niekaralnosci za umyslne prz€stepstwo lub umy6lne

7.

8.

prz€stepstwo skarbowe,'
aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do wykonlrrania pracy na stanowisku:
lekarz weterynarii,r
aktualna ksiEzeczka zdrowia/za6wiadczenie lekarskie dla cel6w sanitaino-
epidemiologicznych,*

9. aldualne zaSwiadczenie o prawie do wykon)'wania zawodu leka-rza weterynarii, Eydane
przez wlasciwa okregowq rade lekarsko-weterynaryjnq,

lO. aktualne zaswiadczenie od pracodawcy (dla os6b zabudnionych w ramach umorry
o pracq) o otrzym)'wanym wynagodzeniu brutto za m-c kalendarzowy, stanowiqcyrn



podstawe wymiaru skladek na ubezpiecz€nia spoleczne, ld6re musi by6 co najmniej
rowne minimalnemu laajowemu wynagrdzeniu ustalanernu na dany rok kalendarzo$y
(w 2022 roku kwota minimalnego wlmagrodzania b€dzic wynosila 3 Ol0,OO PLN),'

11. za6wiadc",enie od innego zleceniodawcy (dta os6b zatrudnionych w ramach innej umo\if
- zlecenia) o kwoci€ otrrymJrwanego wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy,
stanowiacego podstawe &ymiaru skladek na ubezpiecz€nia spoleczne, kt6re z dniem
Ol.Ol.2O22 r. badzie musialo byd co najmniej r6wne minimalnemu krajowemu
wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendar'zor+y (*, 2022 roku kwota
minimalnego wynagrodt,nia bcdzie q,ynosila 3 01O,O0 PLN),'

12. zaswiadczcnie (zgloszenie do ZUSI z t}'tulu prcwadz-€nia dzialalnosci gospodarczej na
preferencyjnych skladkach na ubezpiecz€nia spol€czne o zadeklarowenej dobrowolnie,
zwiakszonej podstawie wymiaru skladck na ubezpieczenia spolecz.ne, co najmniej
r6wrrej kwocie minimalnego krajowego wynagrodz,enia brutto, tj. w 2022 roku kwocie
r6wrlej 3 OIO,0O PLN. Kwota ta b€dzie stanowila podstawa wymiaru skladek na
ubezpieczenia emerltalne i rentowe. Od tej podstawy b€dq naliczane takz€ skladki na
ubezpiecz€nie wypadkowe oraz chorobowe oeZ€Ii osoba przystapi do teSo ubezpiecz€nia
- ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowad"4cej &ialalnoi6 gospodarczq jest
dobrowolne). W tj'm pzypadku osoba prowadzqca dzialalnoSi gospodarczq bedzie miala
ro\Irfet obowiqzek oplacai skladki na FP, ustalone od kwot stanowiqcych podstawe
wymiaiu skladek na ubczpieczenia emerytalne i rentowe, gdyi w przeliczeniu na okres
miesiaca b€dq wynosily one co najmniej minimalne \rynagrodzenie a proce,
tj. 3 o10,oo PLN,,

13. prawidlowo wypelnione O6wiadczenie Zleceniobjorcy - zal. Nr 1

14. kopie zasq/iadczenia o odbyciu miesiecznego stai^r w powiatowym inspektoracie
weterj'narii w zakresie pobierania pr6bek do badarl (dla os6b pobierajQcych pr6by na
monitoring), wyznaczonym przez wojew6dzkiego lekarza weterynarii,'

15. kopie za6wiadczenia o odbyciu rocznego sts2n pracy w zakla&ic leczniczjrm dla

16. kopie zaswiadczenia o odbyciu kursu wytrawiania w Pulawach,r
17. kopia dokument6w potwierdzajqcych uzyskanie tytulu sp€cjalist, ukorlczenia studi6w

podyplomowych oraz szkole6, kurc6w i udzial w konferencjach*

I'SAGAI
Wymagane dokumenty i oswiadc"enia z pkt l, 2, 3, 4, 9,14, 15, f6, l7 nie muszq byi
sklad€ne prz€z osotD/ ubiegajqc€ sie powt6mic o t tyzna(:.€nle przez Powiatowego l,,'k^rza
Weterynarii w Poznaniu (w przJpadku zloi€nia dokument6w podczas wczesniejszych
natlor6w i braku zrniany stanu prawnego i faktycznego).
Wymagania punktu: 4, 16, 17, la zgodnle z rczporzqdzer\iem MRiRW z dnia
22 kwietnia 2004 roku w sprawic zekesu czynnosci $ykonlvanych prrez osoby niebedqce
pracowrikami InsFkcji Wet€rynatl,jnej orsz kwalifikacji tych osob

rn'cpor%bne srTeslia* wsk@a prefewsnq sninc, micj$l)hia lub aklad
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