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Co chcę załatwić?

Odebrać zaświadczenie o wpisie do rejestru rzeczoznawców, pieczątkę rzeczoznawcy oraz decyzję o
wpisie do rejestru rzeczoznawcy.

Kogo dotyczy?

Rzeczoznawców, którzy zamieszkują ta terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Co przygotować?

Musisz okazać dowód osobisty lub upoważnienie do odbioru zaświadczenia
i pieczątki.
Zanim do nas przyjedziesz sprawdź telefonicznie czy zaświadczenie i pieczątka jest już gotowa do
odbioru.
(Otrzymane zaświadczenie z GIJHARS nie oznacza, że dokumenty i pieczątki są gotowe do odbioru).

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

W przypadku odbioru osobistego wypełniasz żadnych dodatkowych dokumentów
W przypadku gdy chcesz aby odbioru dokonała inna osoba musisz jej dać upoważnienie do obioru
zaświadczenia i pieczątki oraz potwierdzenie odebrania zaświadczenia i pieczątki
(załącznik do karty Z1).

Jak wypełnić
dokumenty?

W upoważnieniu umieść następujące dane:
Imię nazwisko rzeczoznawcy.
Imię nazwisko numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru.

Ile muszę
zapłacić?

Za odbiór nic nie płacisz (koszty zaświadczenia i pieczątki są w ramach opłaty za egzamin)

Kiedy złożyć
dokumenty?

Upoważnienie przekazujesz nam w dowolnym terminie jednak zawsze przed odbiorem zaświadczenia
i pieczątki.
Potwierdzenie odbioru możesz przesłać również pocztą po odbiorze .

Gdzie załatwię
sprawę?

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15
w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy ul.
Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz pokuj 109 Wydział Nadzoru.
Informację możesz uzyskać pod numerem telefonu 523228710, faksu 523224726 lub pisząc na adres
poczty elektronicznej wi_bydgoszcz@ijhars.gov.pl

Co zrobi urząd?

Podejmiemy następujące działania:
 Wydamy zaświadczenie, pieczątkę i decyzję o wpisie do rejestru.
 Poprosimy o potwierdzenie odbioru w dzienniku (trzy podpisy wraz z datą otrzymania)

Jaki jest czas
realizacji

Wszelkie czynności podejmujemy od razu po otrzymaniu informacji od GIJHARS o zdanym przez
Ciebie egzaminie. Po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie z GIJHARS zamówimy pieczątkę i
przygotujemy dokumenty co może potrwać do trzech dni roboczych.

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 są ważne przez 3 lata od daty zdania egzaminu. Po tym okresie należy ponownie zdać
egzamin i przedłużyć ważność zaświadczenia.
W przypadku konieczności wymiany dokumentów (np. zmiana dowodu osobistego ) lub ich
zagubienia natychmiast zgłoś ten fakt pisemnie do Wojewódzkiego Inspektora IJHARS w Bydgoszczy.
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Wymiana dokumentów lub wydanie duplikatu nastąpi w trybie opisanym powyżej.

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.)

Załącznik 1

………………………………………

……………………………………

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

……………………………………...
(dokładny adres zamieszkania)

………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)
……………………………………………………
(seria i nr dowodu osobistego)

POTWIERDZENIE

Potwierdzam odbiór:


decyzji o wpisie do Rejestru rzeczoznawców prowadzonego przez Wojewódzkiego
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy



zaświadczenie nr ………………………..



pieczęci rzeczoznawcy

Załącznik 1

Jan Kowalski

Bydgoszcz, 14 wrzesień 2011 r.

………………………………………

……………………………………

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

ul. Dworcowa 142/1

……………………………………...
(dokładny adres zamieszkania)

85-037 Bydgoszcz

………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)

ATF 786952
……………………………………………………
(seria i nr dowodu osobistego)

POTWIERDZENIE

Potwierdzam odbiór:


decyzji o wpisie do Rejestru rzeczoznawców prowadzonego przez Wojewódzkiego
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy



zaświadczenie nr …524/042568/1/1/2……………………..



pieczęci rzeczoznawcy

podpis i odcisk pieczęci rzeczoznawcy

