Świadectwo kwalifikacji/Certificate of competence
nr /no…………………………………………………….
Nazwisko/ Surname

Imiona/Name(s)

Data i miejsce urodzenia/
Date and place of birth

PESEL:

Niniejsze świadectwo potwierdza kwalifikacje w odniesieniu do/ The
certificate confirms the qualifications referring to:
a) obchodzenia się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich
skrępowaniem/(a) the handling and care of animals before they
are restrained;
b) krępowania zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia/ the
restraint of animals for the purpose of stunning or killing;
c) ogłuszania zwierząt/ the stunning of animals:

*

Metoda elektryczna/ Electric al method

*

rodzaj urządzenia / type of equipment

*
*

1.……………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………

Metoda mechaniczna/ Mechanical device
rodzaj urządzenia / type of equipment

*
1.……………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………

Metoda gazowa / gas method
rodzaj urządzenia / type of equipment

*
1.……………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………

d) oceny skuteczności ogłuszenia / the assessment of effective
stunning
e) pętania lub podwieszania żywych zwierząt/ the shackling or
hoisting of live animals;
f) wykrwawiania żywych zwierząt/ the bleeding of live animals

*
*
*

Gatunki zwierząt/ Species of animals:
bydło/ cattle
owce i kozy/sheep and goats
drób

**
**
**

świnie/pigs
**
konie/horses
**
zwierzęta futerkowe/ fur
**
animals
Organ wydający świadectwo kwalifikacji/ Body issuing the certificate of competence
Nazwa i adres organu/ Name and address:

Numer telefonu/ Phone
number:

Faks/Fax

Data wydania/ Date of issuing

E-mail

Pieczęć/ seal

*potwierdzając kwalifikacje w rubrykę należy wstawić znak “X” zaś w pozostałych rubrykach odnoszących się do kwalifikacji ,
których dana osoba nie posiada znak ”-„/ to confirm the qualification the "X" sign should be inserted in the column, in the remaining
columns referring to the qualifications that the person does not obtained, sign "-" should be inserted/
** potwierdzając gatunek zwierząt w stosunku do którego osoba zdobyła kwalifikacje w rubrykę należy wstawić znak “X” , zaś w
pozostałych rubrykach odnoszących się do gatunków, do których osoba nie posiada kwalifikacji, należy wstawić znak ”-„/ ** to
confirm the species of animals in relation to which the person has obtained the qualifications the sign "X" should be inserted in the
column, in other clumns referring to the species to which the person does not obtain the qualifications, the sign "-" should be
inserted /

