KARTA USŁUGI
Obsługa rzeczoznawców
Zgłoszenie kandydata na egzamin i lub
szkolenie
dla rzeczoznawców

Nr 0004/2011/TP

Data zatwierdzenia:
14 . 09 . 2011

1/4
Co chcę załatwić?

Zgłosić kandydata na egzamin dla rzeczoznawcy, na szkolenie dla rzeczoznawcy lub na egzamin
i szkolenie dla rzeczoznawcy.

Kogo dotyczy?

Każdej osoby, która ma zamiar uzyskać, rozszerzyć lub przedłużyć uprawnienia rzeczoznawcy

Co przygotować?

Zanim przekażesz nam zgłoszenie musisz określić zakres uprawnień jaki jest Ci potrzebny.
Zakresy uprawnień jakie możesz u nas zdobyć zamieściliśmy w zgłoszeniu –załącznik 1

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wypełnić formularz zgłoszenia stanowiący załącznik 1 .
Formularz zgłoszenia znajdziesz również na stronie internetowej:
www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/?cid=103

Jak wypełnić
dokumenty?

W formularzu zaznacz czy jesteś zainteresowany tylko egzaminem czy chciałbyś wcześniej być
uczestnikiem szkoleniem.
Bardzo ważne abyś podał szczegółowe informacje dotyczące miejsca zamieszkania (oraz również
ewentualnego adresu do korespondencji) .
W przypadku gdy płatnikiem za szkolenie i egzamin jest pracodawca podaj również jego dane.
Za egzamin musisz zapłacić 162 złote, które wpłacasz przed egzaminem na konto GIJHARS Warszawa
NBP O/Wa-wa 85 1010 1010 0063 6322 3100 0000, tytułem: opłata za egzamin na rzeczoznawcę +
miejsce i data przewidywanego egzaminu. Dowód przelewu dostarcz przewodniczącemu komisji
egzaminacyjnej. Za egzamin nie możesz zapłacić gotówką.

Ile muszę
zapłacić?

Płacisz 32 zł za godzinę szkolenia. Ilość godzin jest uzależniona od zakresu szkolenia i stopnia
zaawansowania uczestników.
Zapłacić możesz na konto WIJHARS Bydgoszcz NBP O/Bydgoszcz 82 1010 1078 0078 3622 3100 0000,
tytułem: opłata za szkolenie na rzeczoznawcę lub gotówką przed szkoleniem – otrzymasz dowód
wpłaty.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Możesz złożyć zgłoszenie w dowolnym terminie.

Możesz zgłosić rzeczoznawcę na kilka sposobów:
 napisać pod adres:

Gdzie załatwię
sprawę?

Co zrobi urząd?

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz,
adres mailowy : wi_bydgoszcz@ijhars.gov.pl
 przyjść do nas osobiście pod powyższy adres na pierwsze piętro – jesteśmy do Twojej dyspozycji
00
00
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15
00
00
 zadzwonić pod numer 52 3228710 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15
Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia podejmiemy następujące działania:
 Po zebraniu grupy przekażemy do Głównego Inspektora IJHARS informację o potrzebie
przeprowadzenia egzaminu.
 Po otrzymaniu od Głównego Inspektora IJHARS informacji o powołaniu komisji egzaminacyjnej
i zatwierdzeniu terminu i miejsca egzaminu, WIJHARS zorganizujemy szkolenie i egzamin.
 Umieścimy na stronie
www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/?cid=103 informację o ilości godzin

i terminie szkolenia oraz terminie egzaminu.

Jaki jest czas
realizacji?

Zazwyczaj szkolenie i egzamin organizujemy po zebraniu grupy co najmniej 10 osób. Nie mamy
wpływu na termin powołania komisji egzaminacyjnej zazwyczaj nie trwa to jednak dłużej niż dwa
tygodnie.

Jak się odwołać?

Możesz złożyć skargę na nasze działania lub nie podjęcie działań do Wojewódzkiego Inspektora
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy osobiście, listownie drogą pocztową
lub elektroniczną. Pamiętaj, o podaniu swoich danych. O trybie załatwiania skarg i wniosków możesz
przeczytać w Karcie Usług – „Przyjmowanie skarg i wniosków”.

Informacje
dodatkowe

Uprawnienia otrzymujesz na 3 lata które są liczone od daty zdania egzaminu Po tym okresie aby
przedłużyć uprawnienia musisz ponownie zdać egzamin.
W przypadku gdy chcesz rozszerzyć uprawnienia postępujesz jak przy nabywaniu nowych uprawnień.
Na szkoleniu uzyskasz niezbędną wiedzę potrzebną do wykonywania czynności w wypranym przez
Ciebie zakresie. Celem szkolenia jest również przygotowanie uczestników do egzaminu.

Podstawa prawna

Art. 35 do ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.
z 2005 r., Nr 187 poz. 1577, ze zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego
2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. Nr 35,
poz. 300)

Załącznik 1

……………………………..…………
miejscowość, dnia

Do
Wojewódzkiego Inspektora
Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Hetmańska 28
85-039 Bydgoszcz

Zgłoszenie na szkolenie / egzamin * kandydata na rzeczoznawcę
Imię
Nazwisko
Seria i nr dowodu osobistego

Ulica / Nr

Adres zamieszkania / do korespondencji:
Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

Gmina
Fax



Miejsce i adres zatrudnienia:

Nazwa podmiotu
Ulica / Nr

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon / fax

NIP

Stanowisko służbowe


1
2
3
1
2
3

Zakres szkolenia / egzaminu**:
pobieranie próbek
ustalanie klas jakości
ustalanie sposobu produkcji określonych artykułów rolno-spożywczych
 Wykaz specjalizacji **:
Owoce i warzywa świeże
Mięso i jego przetwory
13
Klasyfikacja tusz wieprzowych w systemie
EUROP
Klasyfikacja tusz wołowych i owczych w
systemie EUROP

14

Owoce i warzywa przetworzone

15

Kwiaty cięte i doniczkowe

4

Drób i jego przetwory

16

Koncentraty spożywcze (w tym: miód, ziarno
kakaowe i jego przetwory)

5

Gęś owsiana

17

Zioła i przyprawy

6

Dziczyzna

18

Piwo i surowce browarnicze

7

Ryby i ich przetwory

19

Wino i produkty winiarskie

8

Mleko i jego przetwory

20

Kawa i herbata

9

Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i ich
przetwory

21

Tytoń i chmiel ( w tym jego przetwory)

10

Nasiona roślin oleistych

22

Produkty przemysłu ziemniaczanego

11

Oleje i tłuszcze roślinne

23

Wyroby spirytusowe

12

Buraki cukrowe i ich przetwory

24

Miód i produkty stosowane w jego produkcji

Oświadczam, że nie * zostałem pozbawiony (a) praw publicznych. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich
danych osobowych przez Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
zgodnie z art.
27 ust.2 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie wnoszę o wpisanie mnie do rejestru rzeczoznawców.
* niepotrzebne skreślić ** właściwe zaznaczyć
..............……………………………………………………
podpis kandydata na rzeczoznawcę

Załącznik 1
Bydgoszcz , 14 wrzesień 2011
miejscowość, dnia

Do
Wojewódzkiego Inspektora
Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Hetmańska 28
85-039 Bydgoszcz

Zgłoszenie na szkolenie / egzamin * kandydata na rzeczoznawcę
Imię
Jan
Kowalski
ATF 459683

Nazwisko
Seria i nr dowodu osobistego

Ulica / Nr
Dworcowa 142/1

Adres zamieszkania / do korespondencji:
Miejscowość
Bydgoszcz

Kod pocztowy
85-035

Telefon

Gmina
Bydgoszcz
Fax



Miejsce i adres zatrudnienia:

Nazwa podmiotu

Marmit Sp. z o.o.

Ulica / Nr
Gdańska 56

Miejscowość
Toruń

Kod pocztowy
89-036

Telefon / fax
056 369 45 23
Stanowisko służbowe: technolog

NIP
556-548-52-85


1
2
3
1
2
3

Zakres szkolenia / egzaminu**:
pobieranie próbek
ustalanie klas jakości
ustalanie sposobu produkcji określonych artykułów rolno-spożywczych
 Wykaz specjalizacji **:
Owoce i warzywa świeże
Mięso i jego przetwory
13
Klasyfikacja tusz wieprzowych w systemie
EUROP
Klasyfikacja tusz wołowych i owczych w
systemie EUROP

14

Owoce i warzywa przetworzone

15

Kwiaty cięte i doniczkowe

4

Drób i jego przetwory

16

Koncentraty spożywcze (w tym: miód, ziarno
kakaowe i jego przetwory)

5

Gęś owsiana

17

Zioła i przyprawy

6

Dziczyzna

18

Piwo i surowce browarnicze

7

Ryby i ich przetwory

19

Wino i produkty winiarskie

8

Mleko i jego przetwory

20

Kawa i herbata

9

Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i ich
przetwory

21

Tytoń i chmiel ( w tym jego przetwory)

10

Nasiona roślin oleistych

22

Produkty przemysłu ziemniaczanego

11

Oleje i tłuszcze roślinne

23

Wyroby spirytusowe

12

Buraki cukrowe i ich przetwory

24

Miód i produkty stosowane w jego produkcji

x

Oświadczam, że nie * zostałem pozbawiony (a) praw publicznych. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich
danych osobowych przez Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
zgodnie z art.
27 ust.2 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie wnoszę o wpisanie mnie do rejestru rzeczoznawców.
* niepotrzebne skreślić ** właściwe zaznaczyć

Jan Kowalski
podpis kandydata na rzeczoznawcę

x
x

