
                …………………., dnia……………………… r. 
                                                                                                  (miejscowość)                     (data) 
 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Mrągowie 

 

 

ZGŁOSZENIE/WNIOSEK 

Zgłaszam gotowość do wyznaczenia mnie do czynności, o których mowa w 
art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 ) w zakresie:*  

a) szczepień ochronnych lub 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 mięsa zwierząt łownych,  
 

 

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub 
przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,  
 

 

j) pobierania próbek do badań, 
 

 

k) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem 
oraz przechowywaniem produktów mleczarskich 

 

l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni; 
 

 

* proszę zaznaczyć X we właściwym polu 

I. Dane Zgłaszającego/Wnioskującego: 

imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL:………………………………………………………………………………………………………………………. 

seria i numer dowodu osobistego:……………………………………………………………………………. 

nr telefonu................................................................................................................................. 



II. Wykonywane aktualnie zajęcia z tytułu wykonywania praktyki własnej, 
umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, tytuł ubezpieczeń 
społecznych: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

III. Informacje/oświadczenia Zgłaszającego/Wnioskującego: 
 Posiadam dyplom lekarza weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii, wpis do rejestru izby lek. wet.:** 
......................................................................................................................
............................................................................................................... 
** nazwa izby lek. wet. i nr wpisu 

 Posiadam zarejestrowaną działalność gospodarczą w 
Urzędzie......................................................................................................., 
nr ewidencyjny......................................................................................... 

 Wykonuję zawód lekarza weterynarii od roku............................................. 

 Posiadam doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania 
wnioskowanych przeze mnie wyznaczeń do czynności zleconych. 

 Znam aktualnie obowiązujące przepisy weterynaryjne krajowe i UE 
regulujące problematykę wnioskowanych przeze mnie czynności zleconych. 

 Posiadam warunki techniczne do wykonywania wnioskowanych czynności 
zleconych tj.............................................................................................. 
............................................................................................................... 

 Dodatkowe kwalifikacje.................................................................................. 
................................................................................................................. 
(np. studia podyplomowe/specjalizacja, szkolenia związane z zakresem wnioskowanych 
wyznaczeń)  

 
           …………………………………………………….. 
              (podpis Zgłaszającego/Wnioskującego) 
 

__________________________poniżej wypełnia PIW ______________________________ 
 
Zgłoszenie rozpatrzono w dniu:…………………………………………………………………………………. 
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia do czynności, 
odpowiednio:*** 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*** określić czynności zgodnie z ustawą z podaniem miejsca wyznaczenia 
 

………………………………………………. 
      (podpis PLW) 

 


