
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ

im. prof. Abdona Stryszaka
 w Gdańsku

1Zakład Higieny Weterynaryjnej im. prof. Abdona Stryszaka
 w Gdańsku,

ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk,
tel. 58-552-12-68/69, e-mail zhwo@gdansk.wiw.gov.pl

1. Warunki odbywania praktyk zawodowych lub staży w Wojewódzkim Inspektoracie

Weterynarii - Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku:

1.1. Podstawą organizacji poszczególnych praktyk lub staży są zawarte pomiędzy

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Gdańsku, a uczelniami wyższymi umowy

lub porozumienia o ich realizację.

1.2. W umowach/ porozumieniach o realizację praktyk lub staży powinny być zawarte

m.in.:

a)  dane osób kierowanych na praktykę zawodową lub staż,

b) zasady organizacji stażu lub praktyki, w tym opieki i nadzoru nad stażystami lub

praktykantami,

c)  czas trwania stażu lub praktyki (data rozpoczęcia i zakończenia),

c)  program praktyk zawodowych lub stażu,

d) obowiązki uczelni kierującej na praktyki lub staż,

e) obowiązki organizatora praktyk lub stażu (WIW - ZHW Gdańsk)

f)  dane osób upoważnionych do reprezentowania stron w zakresie realizacji praktyki

lub stażu (pełnomocnik i opiekun)

1.3. WIW-ZHW Gdańsk zapewnia wszystkim osobom odbywającym staż lub praktyki

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Higieny

Weterynaryjnej (instruktaż ogólny i stanowiskowy). Praktykanci lub stażyści zostają

zapoznani z regulaminem pracy i charakterem pracy laboratoryjnej oraz statutem

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.

1.4. WIW-ZHW zapewnia w trakcie realizacji praktyk lub staży merytoryczny nadzór i

opiekę nad praktykantem lub stażystą, szczególnie w zakresie monitorowania realizacji

praktyk lub staży zgodnie z ustalonym programem praktyk lub staży.

2. Wymagane dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o odbycie praktyki lub stażu w

Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku (dokumenty składane wersji elektronicznej na

adres email: praktyki@gdansk.wiw.gov.pl ):

2.1. Formularz zgłoszenia na praktykę zawodową/staż.

2.2. List motywacyjny.

2.3. Currliculum Vitae (CV).
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Dokumenty składane po pozytywnej kwalifikacji na praktykę lub staż wraz z

uzgodnieniem terminu realizacji (składane osobiście w ZHW Gdańsk):

2.4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i

pobierania praktycznej nauki zawodu (kopia zaświadczenia złożonego w

szkole/uczelni).

2.5. Wypełniony druk oświadczenia z uczelni o wyrażeniu przez ZHW Gdańsk zgody na

odbycie praktyki zawodowej lub stażu.

2.6. Program praktyk zawodowych lub stażu.

2.7. Skierowanie na praktykę lub staż z uczelni.

2.8. Kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

2.9. Wypełnione i podpisane „Zobowiązanie do zachowania poufności informacji” – druk do

pobrania ze strony www WIW Gdańsk.

2.10. Podpisana „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”, przez Administratora

Danych – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Stoku

50.

3.  Opiekun praktyk zawodowych/stażu, z ramienia WIW-ZHW Gdańsk, po zakończeniu

praktyki/stażu wystawia uczestnikowi opinię/ocenę z przebiegu praktyki zawodowej

/stażu.
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