
lRoToI(ÓŁ KoNTRoLI
pŹeprowadzonej w Gldicfnyń jjspekto.acie welerynffii w Kuźnicy Bia|oslockiej' ul'

Gloicaa l (kod pocńoq 16123), nMer śatystycay 052232000, fłan'n dalej

..rnspektoraten' lub żmienńiÓ'.cIIw..'

Grmiczń}h Lekażeń weterynalii od ] stycaia 2004 !. jest Dfuiusf Mielesfko'

[Doqód: akta lontroli stl' 2] '

W toku konuo|i uJa]ono'.o naśępJje:

KontJolę pŹeprcsźdfil kontro]el z Delegatury NajsT^Tj tzby Konuoli v

Biabmsloku Tolmz suchowicrski . clóMy specjalisE kontroli państwosej. dzia]ająĆ na

pod9lawie upoważ!.nia do konlloli tr 0699]3 2 dnia 4 ńaja 20]0 r ' w okresie o'l 20 maja

do 1 lipca20l0i. Dołód: aktakonlrolis1r' l]'

Kontrola. objęto dfialeia G.dicnego LekaŹ weteryneii (da]ej ..GlL$..)
podejmo\We w lalach 2007 2009 w celu zpeMicnia bezpieczeństwa epiżoolyczneso baju

!o lfyŚl@ieniu do strery scbengm,

1. Przygotowanie IDspektoratu do realiacji

b.zpi@zeństwen.pizootyczlyn baju.

l.1. DokuDe.r'cjl oĘlnizlc}itra llspektontJ dotrcą.! rcllizlcji zadań niąanych z

bezpiea€ństwcb.pnootycz.yn knjD.

Reariację zadań niąaych z bczliec7.ńŚtsem elizootycm)m kJaju uszględnioiÓ

w nbĘ)ujących dokmentach]

l) rcgul@inie oryoifrcyj.)n Inspektońlu

2) fałEsach cz}mośd pr&omików lnspeklontq

3) Prcceduach dotyczących kont.oli wd€flnarIńycb Ealircwmych pŹez llsPekorat'

zgodnie z uphmj w Ę ńjm]onJch dokment&h:

Gfuiany l]śPeklonl aleMia obsługę ffi]izqi zadń Gieicaego l€kta

wetł'naii f załrcsu ocbmny 2drcwia nieŹąt o!ż bezpieczeńsNa lroduktów



pocnodfenia nieŹęcego w celu fap.Midia ocbmÓy fdrowia publicaego' w fakEsie

l) pftprcwadzenia weterynaryjnej kontroli cidicłej eicrząl i prcdu|1óF

*PrcWdfeych z pfust{ l.żecich na jedno f leĄ'loriów {yniaionych w falącaiku do

usiaN' z dlia 27 sieĘda 2007 I' o retel}naryjnej lto'toli geicaej (erytoriw Unii

2) \ydawia weteryMryjiycb świadectw prllJocmia grmicy aieŹą1 i produków

($2 resnlminu o.sE iacyjneso).

Do adli atrudnionych w Isp.koncie lekarzy weter'ldi należz}o ($24

l) łTkon}Ąvei€ wle.y.aryjlej ko.Eoli gmicaej .a p*jśoiu greic5yń q KuźniĆy

Białostocl.iej, obejnującej kontoĘ t'eslońów żwi*ąt i produków pochodzęnia

&ierzęcego ł!rcwadaych z paistw trćcich na 1e']toiun Unii Euńp.jskiej v

elu wplosodrenia do wolneso obrctu iub prewoa (ta!zlt), popuer:

a) konlrolę dokM€nlów - spEwdaie świadectw weteryneyjlych lub imych

dokm€ntów towrrzyszącycn pfu sylce aieŹąt lub prcduków,

b) konlrolę tożsmości sPBwdzmie Mokow€ i lotwieldaie zgodności świadstw

w€terynaryjnych lub dokm€ntóN lovŹrzyszących pŹesyłce z 1ą pŹsyłĘ lub

spńłdffuie i pot{i6df&ie mieŚzcćnia i zgodności oaMeń aajdujących się na

aieŹęrach i lrodukach z E€ścią świadątw weteDIaryjnych lub dokumfutów

IowaŹyszą!:ycn pŹesy'cc'

c) koŃoĘ nfycaą djaŹąl slEwdaie dieŹą! obejńujące lobiemje próbek od

eieŹąl i pŹeprcwadaie badó laboĘtoryjnych tych p!óbek' a Fżli jeŚt to

ł}magalne dokolyivmie cz}ności doda&owych podcu s kwdef.my.

d) konlrolę fizycną prcdulitów poohodz€nia aifzęcego . spńłdżeie produhów

obejńują€ w s&reóhości to Ńlę opa]rowhia i tenpmnfy. a t!]<że pobierbie

Prób€k i lze!rcwadaie badm labontoryjnych'

2) pobiefuie oy'at zwiąaych z pŹeprowadfaien wder'Tdyjnej kontoli gfujcaej.

J] sY"bqtie t|.Dn",a.nych śqad<lwp'ek]o.feLa 9d(y

ł.?



w legulminie określono sfuklulę olgeiacina lnspektoEtu. z \qsrczególnieniem

poszcfególnych slanÓwisk pńĆy olu imiemym ssku iem os'b jc zajnujących'

[Do*ód: ałla kontroli st!' 2.3' ]3].l]5]

.' w Egulminach .z'nności siedńiu anrudnionych w Insp€ktoBcie lckdzy wcleryneii

okeślonon'in ndtępujące adania zwiąfare f r€alifacjĄ konlroli {€tcryn4jnych:

1) $lkon}ryeie pod kontolą cloicznego Lekda wclcqndi w Kużnicy

werl}Taryjnej kontloli Bmica€j obejńująŃ.jI

o . koltrolę lrmslonów zwieŹQI i anyku]ów pocbodrenia eieŹęceeo w

inpoEie, exporcie. trozycie

o . prcł2dz€nie dokumenteji weter'naryjncj fgodńe z pŹepiŚhi

o *ldatnie decyzji adminiŚncyjn)'Ćh

2) niomÓwmie nie7włocae c{micaego Lckda weleryneji { Kuaicy o wszystkicb
s.$ e-d^ry.t n'eots {dloBo ciacf pod,/tukoruol

]) wsŃłFa.a z imyIi służbmi d7jalającyni na !*jściu eranicf!)m zgodnie z

podpŃanyni pofu zunienimi'

4) poiównywoie ba dByclr dokonfuych odpiaw Glbicnego Inspekoralu weleryndi

oE oddfiału celnero DroeoNego w Kuźnicy Bialostockiej oru p@wadenie

zwiąaej z q,m dokume acji'

5) spoŹądzmie i przeke}Tuie oŹ dchiwizacja sysleńu inromacji o

niebezpiecaych Produkacn ży*nościosl'ch i środkach ą}'imia zwieząt AAsFv i
pfuładzenie szlo]cń 2 tego za}tsu dla placo\dków inspektoratu.

6) mdzól nad pżyvoćD środków ąNienia zwj.żąt oE pobieroie pób pe do

badń laboBloryjnycb'

') mdzór nad dokhenucją dotyczącą konlioli dobńŚhu zlieuąt olaz pŹesy]kmi

treyoł}mi' lDosód: aka konfoIi str' 4.5]

Baduia pŹeplowadzone v loku konlroli *x,kMary' ż€ zdMia określone w ztJesach

obosiązkós prerMikó*' lnspekoralu by|y pŹez nicb Ea.lifowee.

opracÓwoe w lNpeklomcic procedury dzialania przy r€a]iacji zdm 2 zakresu

konlrcli we1elyna''jnej opisano w pu!łcie l '2, prolololu kontŃli

\v]mienionc w iegulminie i zakesach czynności 7jdmja lekaż' weteryneii c'nv

były zgodnc 2 ÓpńcoBfuyni i faiwierdbnyni p?f,z Grl-w prccedurmi poŚlępowMia Byly

one Edizowe pŹy $lkonywfii! adai InspeklÓralu 2 za}resu Bele4nd'nej konlrcli
grmiczńej - 2gadnienie opiseo w pmktaĆh 2'l' 2'2 i 3 protokoIx kontiÓl',

| /---)l t l' tt* '' /-'-
\) /



1'2. Prtyjęt€ p.occdury dzial.nia ryiązarc z bgpie.zcństw.n €pizootycnyn kraju.

v Inspeklomcie opmcowmo 26 procedur dotyczącycb kontroli weteryn.4ljnych:

l) ProcedDra Einlońorva produlLów lroĆedua odpnv glricznych pfusylek

odaconych pftz kĄ @d i $lrowadhych poMómie @ obszfu UE. podlecających

weler}Ta.yjnej kontrcli Ermicznej na 1@nie plzejścia greicacgo w Kuaic'v:

2) odpBva impofiowa pżsy]ek Ł\monizowmych procedura olGślająca zNdy i Ęb
poslępoweia z produklmi podlegając)mi wctcrynaĄjn)m odprawom greicayn

ł?tlwdaym m obsa UE:

3) Poslęposffie puy p'rcsylkach odĘuconych (p%z ciLw);

4) Prccedm pŹenieszcaia się przŚyłek w cIIw vjad okEślono 6ady i t.yb

puenieszcaia się pŹesyłek podlocających welelynaDjlej koŃoli gńnicaej na

terenie pŹejścia w Kuaicy'

5) Prc€dm odpnw lraĘ}tów wjazdoslcl pŃdŃów i fwjerząl Ęb odpBw llfuy1óB

wjudoy'wch Pu sylek lodlegajalych wetelynar'vjnej końtoli gńnicaej'

6) Pncedm ko Ioli ekporfu do Rosji ujednolicona poĆeduń posĘposeia pŹy

greicmej kontroli pŹesyłek pochodzeńia zwił4cego ełsponosdych z Polskj do

7) Prc€dm Ioitoli wjed! tranz}.ów postępoxmi€ pŹy opuszcaiu pftz pŹesyłki

l!a!41owe te4'1oriun wspólnoty.

8) Po€duE ponim tempdahrry. postępowuie pu}'pomiar lenpelafury ploduktós

pochodfenia zwieŹęcego łuowadaycb na pohki obszd celny.

9) ZaŚady pÓslępov&ia s sektoBch Hc i NHc, E. o. U - otEślono zsaĄ łcbodznia'

ł}mgmja dolycząc€ placoMików, 7^ady bigieny pracoMików, sposób nycia Ęk.
slosób nyci! odfieąv ocfuomej gmowej, aaĄ nycia i dez)ńfe*cji seklorós. spĘętu

stałego i uądze sprzęlu dlobneco i pojem]ków' nofy' ^ady poslępoweia z odzieżą

oclnonną asady pob}fu s' sektoncń osób nie będących DracoMikami c{I.w.

]o)Badaie wody ł punlcie konfuli gMicziej fgodnje z *1mo!@i dla za*]adóB

72twierdzonych okeś]ono asady i Ęb badmia wod' w obi€tcie GrIw w Kużlicy.

]l)Postfuimie duich eieŹąl określono zedy j tryb pośępoweia ł rakci.

posłmimia i mimchmiria dułch aieu ąt w celu pŹePrcwadreda badfu

klinicmych lub pobmia prób;

FZ



12)zapabieEŃie fuażenian kr4żo\'!m w sektore mz]adowcz'm o . okleś|ono Delody

apobiegeia zała.ńom kjz'żoryn ł sektou e rozładowcz'm ba]ych ftviĆżąt:

]3)Prccedura odbi €raiapoNiadomień ŁĄs!1,. i odrzuceńj

] 4) $'}aóz Nieżąt z lcrytoliuń UE:

]s)Prccedm odpraw impońosYch zvier2ąl określono 6ady i tryb loslępoNa.ia z
puesy]ką nieŹąt pÓdlegającą \'etcrynaryjńej kont.oli gmichej vpńwad?jną na

l6)odprawa prorluktów pszo\ch j pasz pochodrenia zwieżęcego okcśIono f4ady i

ll}b odpEl-' Pasz pochodzenia zwieuęccgo ł!@wadzmych na obsftr UEi

I 7) odpm*€ prcdŃlós' pózos}ch i p47 pochodzenia roślimcgo - okrcś]ono fóadr i Ęb
odprawy pasz poohodzenia ioślinnego wprcw3dzmych na obszd UD.

L8)Prc leduŁ odb ' . ' e id  l  $ĘJ|e  J  | |on J . l  V  IRACFś'

] 9) Prccedua porównbia baz 'lmych GiLw i Uu ędu ceinceo w Kuńicy Białoslockiej,

2o)Procedura prowadzenia badei ńonitoliDEoĘch produlrńw Hc procedu.a badm
produhów pżeznacbnych do spoflcia p|zez |ndzi.

21)Prccedutprowadzenia badń nonitoringoslch Faszj
22) De4Tfckcja ponieszczeń NHc' Hc' E' o. U|

23) Likwidacja odpadós 2 poduków powstalych w llalcie cz},mości kontrolnych.

24)Postę]ro$'mie na w)'padek \ystą]ienia Ćhorcby zanaaej eie'4t prccedua reguluje

sposób poslępowmia w prz}Tadkach pÓdejżenia lub fachoro\'Mia Aieżąl|

25rDe4nfelcla yodlow LrMspotu pro.cduE odlaia Vod|.Ós tmspon
pżyjezdująmgo ? kjaju Fz€ciego;

26)Defynfekja środków lrfusponu olu ludzi pŹekńcających greicę RP v p!4Tad].u

\ystąpienia choroby zataa€j w t@jach sąsiadującyĆh' IDovód: akla konlroli st' 6 37]

vszys&i. procedury bsta}y opEcowee pŹcz pracoMikórv Inspe(tonlu i
alwierdzone pŹef GrLv' Procedury nające chłaker |ońtrolny (s}'nicnione { pu.kach:

].2' 3' 5. ó. 7. 14' 15' 16 i l7) oplacow&o wcdlug jednakoNeeo scneńatu' okeślono v
nich:.el prÓĆeduly. pŹedbiÓl] zakes slosowmia odpol'iedzialność, scheml i opis
poslępoPma' schohal pŹepbm iń|omacji. podstaB)i lraMe rcalims'eej pocedury.

sloMik uĄ,lych definicji i leminóv' fueksy do proced!ry Bfnikającc zc hifu pżepisów

lub pisn GlóMego Lekrza weler}'ndi oż kopie Pism cIóMego L€kMa welerynani
dotycącyĆh lealizoyecj procedury' IDowód] ałta kont,oli str, 617]



Gfui@y lEkdz weteBldii DdiW Mieleszko ł$aśnił' ż€: ''obałię,l.4@ 8

IŃpć|óÓ|d.ie Procedt, Postę]nvania zostab opraco'afte łru Pracovnjk'w ],Śp.tJtd" i

za|ijerd2ore pżąe hhie P|z! ich oPfrcovryahiu tiło\|d|ihń! się obNiop,jąc),,1i

pźepnmi uhift,hi i @afuhklwaniani Pżejścia granic2neEo v fuźnicf' Nie k,źlslaliśn,,

f żadnych wzÓfcół'', |DŃód: żk1a końrcli sa' 91.92]

Inslekońt posiadal też op|&owee pŹ Podlaskjego .woj*ódżkiego LekM

welelFdii i atwierd&ne pŹef GłóMego LełM weteryleii lub !@kfu f GłóMego

rngp.klolatu veler'Mii ,JlcÓdury db Pull1u Konlroli Gmictrj' slmowiące część

?ÓlŚkicn webly.aryj.ych PlmóY Gotowości zwa]caia na Po'mie woFwjdaw

?odlókiegÓ nalępujących choób:

A. lley pŹygotowee pŹez GlóMy Inslol.loĘt weleqlen' lzy kórych opńcowo

Jfucćduę dla Punb'w Kontroli":

a) ldasycaego ponoru świń (csl) oPfuway w czNcu 2003 . w GlóM'm

bĘekoEci€ w€1e!y.alii';

b) prysrczycy (FMD) - lńy 2008j

chorcby PęcheŹykowej śwń (s\.D) ]uty 2008l

atykanskiecp pmoru śMń (AsF) . cMiec 200] i iŃnkcja d*}Tf€koji z ]ulego

2008;

€) vysoE zjadliw€j g'}?y p1.ków (lłPAl) luty2008;

f) *komego lonoru dJobiu (ND) luty 2008.

P@i.]zims w Prceduft dzia]mia crLw pÓlegary na:

łPrcwadzfuiu zgkd Ystępu i opuszcaia puńIfu tonn'oli gióimej,

połiadofuidi! cłóMeeo' vojewódżkiego i Powialowego l'km wctcĄndii'

ouakowaiu aieŹąt' us1lleniu

odposiedziabego a EmPoń'

Bplowadzńu ogmicćnja doslęPu

zakm ł)łroru ni€rząt (w 9m

miejsco ich pochodhia oż podmiotu

do mi€jsc w kórych pEbywająNi.żę|^ orą

padł,c!) oE nieczysrośoi z pud(tu kontroli



pobmiu plób do bade.

zarządreniu s'bicia lub ńieszkodliwej ul'wlizacji wszyśkich eierząt w punlci€

oca-szczenia i dezitftkcji sszys&icn hiejs j p*dniotóN mających konmh ze

zwieŹętfui. [Dołód: al1a kontroli st. ] 22.I 23]

w pŹypadlo iism&cji dotyczącej vlsoce zjldliwej grypy plałół' o!@ Źekonego
pomoru drcbiu prćwidżioe do podjęcia dżaleia e$!ty oPismc w błdfiej 9orgólo*T

sposób' opócz dzialai }}Tiedonycb wy*j opismo n'in' sposób zab.fpiecmia plzejścia

gmimego ('omieszcude mat defFfekcyjnycn' mylva]ek). określono niżĘdny sprzĘt
Ewały' jednol@wego uźltku orŹ *}sokośó nienmsain€j rezel*T środków

dezyfekcinych' PoMdlÓ pÓdbo: iBtrukcję spoŹądzMia rcztwoów do Ódtżaią a&esy
huttoMi i ełip deąlrfekcyjnych, sposób Podziafu lnspettońtu na sEeĄ, i tonmikację

niędży nimi' gosp.drkę śĆiekani i aieczysafeniami i sPo$b ŚlosÓWia todEskatoróR
(poj€niików .a tędowo ajfle tosary)' IDowód: ałt! konEo]i slr' ] 24.l ]0]

Inspekorat posiadal liezĘdń€ okeślone w pIfuach jlości sprzęlu i śro.iłóq

dealrf€kcyjnych. [Dołód: anla konlroli str. 123]

PrcceduĘ aalczmia ocniska chorcby.

lnstrukcję pobiermia pób.

. Prccedura opńcowia oeniska (!rzy chorcbacb svD' AsD'

l InsEukcja wejścia i ł'ścia z ogniska (przy chorobacb svD' Asl)'

t Insfukcja uśmierceia zwier4 (p!zy chorob&h s\D, AsF)'

A. Plmy oPncowme w vojcwództim lTlekoracie wetł,ldii na podstawie worca

a) załaaej nańwicy Utladu kNiotwórcZeo ryb lososiowatych oHN) cćMiec 2oo3 |

b) EąbczsĘ encefalolatii byd]a (BsE) - szotcoły p]fu gotowości dIa jednostek służby
retelyńarrjnej w Pohce (obońq.zujący we BvyŚtkicb wojewódŹvach)' oplacoway
w pŹez GłóMy InŚpeklorat weteI'ndii rv 2003 r, v plaie nie *y%Zgólniono



o.trębnych adm do realiacji pŹez $micmych lekdfy weterynarii' lDowód: al1a

konlioli str. 122-1301

Dzialmia Bynikające z poĘżŚzycb pocedur byly zgodne z dzialfujmi

pŹewidzim)mi w oplMwbej w Inspektońcie ..PŃceduŹe fu 24 - Po9lępowmia na

*lpadek łfs1.ąlienja chorcby akazrej eidfąl''' |Dowód: alta łonlr'oli Ślr. 36.] 7l

Gmicby L.kM welfymrii Deiusz Mieleszko łyjŃnił' k: 'Jnspeklora| ,ie

oyaa,ie plaów qo|o\|oścj są one pmłazrryd,e Fe liłó\9n.8o Lekfue vć|e|ytii i

są ffagńentańi Planó, kajaw,ch aPraco|an,rh dla poszeegól,rch jedho'|ek

chtobov,ch od pocfątku Jnbjanovania Inspekarulu ije aislnia|a pohBba skor,'sla,ia

2 lych Planów w pr,'Padku jedhak |rstapi.nia podejrłnia charcbr za}@źną In'pekarcl

itorńuje o lakń Ptłpadka Porialon,eso Lek '|elef,hańi' a ńa!ępkie Po.I jega

kietowictłen liłj'ifuje oghisko chofaby .akaźnej Taki ilb pośę]|ovmia |\uik! z

aPracovnej w InsPe|dorucie Pfocedury, lkŚPehofu posiada Pełhe żaPlee rec}ńiune do

talŁałi P|zyjętej ptedur,-, powód: a]<a łontloli str' ] 20.l21]

13. z.bezpi€a€nie gotowości do rm|iacji zd'ń z zakresu bepieg€ńŚfs!

Przprosadfon€ o8]ędziny loLalizcji i *]!ogżeda InsP€]ttoEfu Ę'kaz!ty. że jest o!

/okali&Wy w obrębie DroEowego PYejścia Gfuicaego w K!źlicy Biało$@tiej' w

ńięj$u apeeiającyn swobod'y dojdd i nmemwmie pojazdół cięż@t}cb' zgodnie z

v)ńaglniei okeślonyni w rozporządz.niu Minislra Rolnictwa i Roeoju vsi z dnia 23

srycaia 2oo4 .', v sprd'ie wŁcó\onych 'jo|uhhlw b'magah'{h do zafu'ie|diehia

craĄi.zń!.h poneru"łnw ło'łol' losiEda odlowied.ie lomieŚ&enia i n}losdenie

tecnnicbe. lBpekont posiada]:

a) pońiesfcrenia biŃre i socjalne pun}fu koltloli grmicaej' w suad kórych wchodzily:

lrzy pońiese4nia biuowe (!okój odpraY' pokój lekaŹ gleicmego i

sketaliao o lącaej powiembli 5l,2 ń:,

pomEszcmie $c]aLne o powieŹchni | ] m ż'

- alchiw i pomieszcrcnie na śrcdki smitame (8 i 2 'l).



- prysaic i dwie loaleq,.

Ponioszcaia biuowe byly y.lpÓsażÓne w neble biuoNe oiu}a' szary. reg5ry. biulka).

spŹęt telekonuikrcyjno'infomalyczny (7.stary końpuleiowe' drukaki' teldony.

b) slrefa prcdll1ów pżeznacrcnych do spoż}cia pŹez ludzi (Hc). w sklad której

uż4dżnie dokujące (llatfoma zaladowcu podńoszona) o powierchni 23.2 nl.

pomics7-czoie do pobieńnia próbek i ponieszcrchie do badŃ (,2fix 122'2m1)'

3 ponicsrczenia nagŁFÓvg do pŹechowywmia lowm q lmp.Iatuue

otoczenia (24 n]), do pżechoq]a'ania towan w obnifonej temperaturz (26.4

m1 i do pŹccho$'woia lowm głęboto zffiożonego (]o'5 D])'

Na w$osażenju Ś!€ry Ec aajdowaly się n.in': lodówki. fatrazJki. c Ódzieki' Mgi

eleklodicme, temoneĘ. piły. wiedla' tN]ri. Fłuądy do Pobiemia prób. lańpy t'v

bałtgiobójcć' slerylizalory. $ó&k llbŚportoBf. hałi kolcjki do pÓ]1!sŁ ńdiom€Ę

trychinostopy.ph-melr.nikoskoFyj sprzętlabolalolyjn) j

0 strcla !rcdukół niepŹemacfonycb do spożyci! puez lud' (NHc]. w sklad klórcj

tądzenie dokujące (datfoma a]adowcu pÓdnÓsbna) o powieu chni 23.2 mr,

pomi€szcu nie do pobierbia pńbek i pomiesfczeńie do badań (23 '2 m, i 13'2n1)'

3 pomieszcznia ńagł)Towe: do pŹechos1weia towaru w tempemlufu

o|ocćnia (l l.6 n1. dÓ PŹchoł}\€nia tołm w obniżÓnej lempeBlulze (2?,4

n:) i do pĘechoł}Ymia lowm glęboko zmożonego (24'3 nr]'

Na wylosaż€niu strcĄ' NHc hajdosnly się m'in'] anrażdką ch]odzidka. wagi

eleklionicacj tmoneĘ] pily. wiertłą taśali' prz}u ądy do pobier&ia Pńb (s' ryn lrób
ziaia)' lmpy Uv bakteńobójcze. stelylizator' zeslaw do moni1oringu. ph.meft.

ńikoskopy. spŹęl laboraloryjny. łófek tmspońovy, nyjka ciśnieniowa:

d) poniegcfenia do pŹechoł}aveia nalych i dużycb nieŹąl. w sklad lr6lych wcbodził':

2 pońiesćzeDia maarynowe o powielzcbniach po 2ol n:'

imla wyładowcu o powieuńni 1l9'I m:,



Na *Tosa'f,ńiu pomiesżczfu ńalych idużych zwieęąt zmjdowa]] się b'in': klalki

plastiko$'e i nclalow€. alMia i leffiia f ł'y?osażnien' chłodziarką lodówka

smochodową prz'uądy do pos(mimia flierzą! wagi eleklońcne dla zwierząt

duzych i mĄch, prcjektol halogcnovy, stół do badmia marych ̂ ieŹąt, sterylizlot

w tralcic oElędfin we yszys&ich strefen nie było toMów mi nicŹąt poddmych

kontloli' Do każdej ze st.efwchodziło się p|Zz śluzę, N kóEj fał]adało się od'eż ochromą

o!@ ńożna bylo pŹeprowldfić ńycie i dez}Tfekcję' wszys&ie lońbMcfenia by]' cf!Śe i

pmołal w Dich porządek' w ponisrczenirch dla zMdfąt apeMiolo dobE wmDki

oświetleniow, ńoaiłość kMienis i Pojenia. a lałże działającE wentylację' |Dowód: aktą

w badu)m okesie nic syslępovrly pmbleby z as'alyjnością Wądfeń strowiących

ByposaŹenje pos&zególnych slref gfuicaego pun}tu konfoli' DŃbne Ńte&i byty

z$śfue dÓ 7eąd! Dogo\acb trejśó c{micaycL \łoFwództwa Podl6tiego i m

bicząo usuwmc' Nie skulkowaly one Łdńyni utrudnienjri w dokon)Naniu weterynaqinej

kontroli eaicaej' |Dołód: ar1a tÓnlroIi sb.9l.92]

w latacb 2007.2009 pŹejście greicbe by]o cf]nne calą doĘ, rś odplasy

welelylaryjne były Prcwadzone w Inspektoncie N ńaŚą]ując'cn godzinacn:

poniegcfeńia do uuwmia odpadów Ó posieŹchri l 1 !l,

poniegaenia do badai: malych &i*ząl (2o.] m,) i d!żych fwiffąl (33'5 n,)'

poni*rczenia do plaho*}ryaia: malyclr zNGżą! Qo,l ń/) i dużyĆb iea.l

009,s r)

n od 15 WEśnia 200't .' 'lo 3l mdca 2007 r' - od 8 do 20 !!zez cĄ tydfień i w święla'

Po godzineh urzędoweia odpmwime by] lrmspory nierząt ży$}ch pltz osobę

dyźmjącą pod lclefoncn;

+ 'ód l kw'€tnia ż007 r do ]] narca 2009 I. od 8 do 20 od ponjedżialku do sobory

(Inspeklont byl niecz'my w niedziele i święla)]

od l kwiemia 2009 r' do j0 pazdzienika 2009 r' - od 8 do 20 plu cĄ tydzień i w

| '  do  i | '  D .h ' .  0 I0 '  - ' , | Ó JobÓwo '  )  b ) |1c7 .  l e l  1 ' . d r  P '

t0



l luFgo20l0r ca]odobowo,róMieżĘniedfjelei święla [Dowód: aktakonlroli

l09l

stm 72lrudnińia w Inspekloracie w badmycn hach pżedsBsiał się D6lępująco:

lDowód: akta lontroli slr' l ]0]

Gfuiozny Lekt wctcrynaii Dłiusz Mieleszlo Ęyjaśnił, żq ',/''/ od 2a07 t abŚad,

lek&ska do w,koĄrya|ja kannoli ga"icżĄej ł,nosiłd 1 etat!' jedfuk do v'ka,'wia .addń

kok|rolnjąc'th blta |,lko 3 lekat!, Jed,a z praco\'nic nie prućor1ld Ód dnia 13 bwielkia

2a0? r do dhia 2 września 2a08 / /'''l (fwol.ienie lekdskie, ulop baĆiezński i udop
\łychÓNMvy) /'''/ P|Że Ćalr a}łes od 2lI)5 roku 

"bkgaliśn! 
sję o ś|odłi i e|a|! ru

.atu.łnidie lek,rzy' ab! Pov|ócić da Pracy \' syslehie całodohon,ln 7 dni v lygodhiu'

,bdl,żehie easu prary b),}o konieczne dla żaPe|,hieĄid spr@,esa ,łowallfehk oĄt@
łder!"dyjn,ch' o vrdhżehie eaŚu plac! ^łaĆał się |ątże o|ldzid! ce!h', w KI:hiĆ!.

sprd'a Ua te Pofulzdnd ,a roc.nych naradach z wok,jódzkin Lek,Ećh We|eryn|ii'



D}tekareń ]zbr celnej i Naczelhięen Urzędu ce|neEo' lł bfukecie ,ą 20a9 rań

at4ma|iśn, dada|t,wa śfodl.i ,a ra|/udnienje 3 pfaąMi|tó\|' Nie noghśn, jedndk zndleź

chęrk!Ćh do Podjęćja p|oć, w l"sPeldorucie ż pon,Ódu .b'| niskch n,haqrodfeń cją':le

Ponan'ialiśw ogloYenia o wol'|!.h e|o|ach I Bfu|e,Ąie ]4Jbma4j Publienej, Medyc',ie

ie|eryharyjhej i 
"a 

'nohie ihleme|ovej' zal1,udhiehie Podjąl 1 lekaż od dhia ]5 |Miekia

20a9 Ł a dfugi o.] ,1nia 15 PaździehiLa 2009 r TeĆhniLa reteĄtaryj"egr żalfurlhitlh), od

dnia ] naja 2a09 f' Po p,z,\eenju no\|ozalfudnioĄ,ch lekłz' do sanadzje|nej pfacy

Niększ,|iśn! Eadzin, pracr' o.1 dnia ] tsloPadd 2009 roku do 31 s|lcznia 20Ia rana

]nspek1ora| b''ł cz,,nr n, sr,slenie calodobavn pEez 6 dni n' l,Eodniu' Po vdrozeniu

'sz),s|tich |el,a|z, do sa,nadzi.lnej pra.! od dnia ] l eqa 20|a roku |o.Poc.ęljśn! pfucę t

:!aeni? caladobov'yn 7 dni n, lyEad,i! [Dowód: gkl. kontox str'

oceniając posiadme Aoby kadrowe oż śrcdkj fimsow€ do rea]izcji

powieżonych mu zdań Gmicay LekM weleryffiii DeiuŚz Mieleszło w zlÓżońyĆt

Nyjaśnienilch pod.ł, ż€ są one v'wst.E2ja!e' z s'aśnień łrniką Z prcblem sbowj zb,1

mały lokój odpńw ofu bEł ponieszcćnia na mhiw załladowe i nacafyn na poEreby

biuołe i socjalne' [Dowód: aeta kont.oli sll' 3&39]

Ze spńvozdai z P}konmja 'lochodów i *ldatków IlsPekorafu *}niką że na joeo

funkcjonow&]e są zabezpieane środki finmsowc w odPowiedniej sysokości - llm
ńm$ł! Insp€horatu co rokD jesl talizowy w ł}sokości niższ€j od zlomnej ole Dje M.

gmerowmc zobowiąfmia (dee o Ealifacji w badoycb lalach pluu finesowego

InspekloBt! pEdstawiono s puŃcc 4 polokob koitloli). lDowód: a|1a kontloli str. l 12

1 l9 l

2. szczegó|owe warunki
kontroli granicrnej.

2.1. zakes s.t€ry n lryj n€j kontroli gra.icznej '

w kac]r 200'.2009 GlIw pŹarowadzil

rodajówpżesy]ek pocbodrenia eieŹł@gÓ:

spoŚób pn.prowadulia weterynlryjnej

t2

nĄlępuj+f. IiLzbę l.ontroIi poszczecó|nJch



Ze zbadmej dokmentacji 17 odpEw wteqTaryjnych ł'.iką że podc6 konlr.oli

dokmotów badeo pńwidlowość ł]'lełni€nia i zgodnośó apisów z imFi dotmenlmi

u'pollo.oĘgo Śqade.Ma wrc^ | P7ewo7u 'rVlD] oż w p /ypdd\J świad..|qa

wvkŹ wmboli uż9tvch ł zostswiłiu:

Hc - rvszyśkig produkty pŹgaacane dÓ kÓnsumpcji pru z czło*EM;

NT . bez Ęńagan odnÓśnie lńpenluryi

T produttym'ożone/schłodzonc;

T(FR) - produkty nfużone;

T(cH) - prcdukty schłodzone;

U - łieżęb hÓdÓw|de bydło. śwjnie' ołce. koz}'' konie dzikie i domowe,

E'uejest.*ńe ''e1l,idE'. ' zgadnie z dennicją s|omulowaną ł Dyi.ktywie tr 9o/a2ólEEcj

o inne Nie'zęb [Dowód: aka kontrcli slr' 40]

Zsodnie z opracowa)mi prccedumi (opismlmi w puntcic 1.2. prolo(olu kontuli)

lrowdena pŹef lekMy GII\V konlola welerynalyjm obcjmowała w ka'dym prz'?adlT

konEolę dokuenlów i konlrolę tożsmości oi8 opcjoMlnie kontroĘ nzyczną lnfomacje o

rcdzaju preplowadzon€j kontJoli oE jej ł]tik! byl' odnoto"lNee 9 Nypelnir)m w

systenie TlAcEs śviad41wie cvED' [Dowód alta konlrÓli sft' 41.4a' 70.72)

t l



orygina]nośó i zgodność z obowiązującym MoEn'

jężyt w (tór!n mŚa]o vys|awiono (polski. jazyk kBju c'oŃowskiego Unii

Empejskiej (EU) lub dołączone uwier44elnjone lłunezenie)'

komplemość świadecMa i Fco *lpelnienią

zgÓdność daly łystawignia z dalą zaladunku'

.Ą  7o{a losyqoq io f  p7e7 rq)4u.Jędr 'ecÓLp .os1 ioa

czy podpisy i pieczęcie są *'im}m kololz niż druL

czy na śwhdecMe jest jeden Ódbiorcą

czy zakład ekspo!fujący pocbodzi z listy fakładów posiadających upEMienia ekspońo'e

Kontola tożsamości polegała ha sPmwdfoniu zgodności poniędfy trcścią

dokunenlów, a stalen fakq'ca'm pŹewożonego lowm' sprawdzeniu elykiel lub plonb na

opakowmiach jednoslkosych, sprawdzcniu u{'aności opa]rowaj. icb slmu ore *'aruntów

bigienicnych pmujących w śrcdku 1rmspoń!.

Końtrola 'jzjcaa byla łykonyNe losowo (w Imaon nonitorine! presyłek) olu

kaŹdo@oso ł !ż'padku podejrdia niepra$'idłosości i zaElożnia zdrowia publicaego'

Podc6 kon1olj splswdano olakowia i tenperatuę lrEsylki. po!óMyr]@o wa8ę i

Iiczbę low z dmyni 2 dokmotów. pŹ.lrowadao badanie oĘfuoleplycme o@

ł1kon'łdo lesty lizycne i chmicae' loowód: aka konEoli sll' 9.|6' 414a'10.Jfl

Badeie dolm€ntacji konlroli wlerynal'nych nie ujlMi]o pĘypadków ods|ępstw

od uslalonych w hspekloracie proedu.

P!óby do badŃ byly pobifue losoNo (w mach nonitorin8l) o@ z p!us)'łek,

klóE qfbudzily podejuenia w trakcie konEoli' v latach 2007.2009 poblao 42 próby

pftwożllycn toweół' tj ':

N 2007 .' 5, przy cz}m czas od pobmia lióby do dostarczenia do labolatmim *)nosil

od l do 4 dń - śrc.tnio 2 dni. $niki $llywały do tnspektolatu w oktsie od 5 do 29 dni

od cnsit dośmrenia próby do laboBtolium (ślednio ]4'2 dnia)' zaś najdfużj (25 dni)

byla badaa w &kładzie Hi8ieny weterynŹryjńej w Bia]ynŚoku próba nięŚa smdefa w

kieruń|u zwią'łÓv z cdp) pe9}cydo$l



* żo08 r. 2?. pŹy cz}m czN od pobmia pióby do dośecenia do labo@toiim

d'nosi] od o (dosltrczono v dni! Fobrdia) do l0 dn' (próba dost&Ćmna po 3 dniach.

vycofaa w Ćelu aimy kienrr|a badmia i doŚltrczo.o ponoMie) - śEdnjo 2'3 dnia'

slTiki !ĘbMły do Inspehorafu w okEsie od 3 do 49 dni od chwili dosldcuenia pnjby

do laboratoliń (średnio ]t'ó dńia).2ś mjdiuej (49 dni) byla badma w zar]adzie

Higieny wrterlnaryjnej v Bi'lymslolT próbB keiny kłsowj m pszę w kjelunku

oaacż€nia awańośd nęcil

- w 2oo9 r' lo. pŹy cz}m c^ od pobrmia próby do dostdczeńia do laboratoriń

qnoŚił od 1 do 5 dni śrcdnio 2'2 dnią slnild s!t'Ta]y do lnspckoratu w okresie od 4

do 69 dni od chwili dosl"rczenia pńby do laboratorium (śFdnio l8'9 dnia)' zaś najdhrzj

(69 dni) byla badsa w PŃstwoBfń lnś'1ncie weterynarii w Puławach Pióba kŁe'ny

kMÓ{ej m paszę w kierunku oaacfenia aĘańÓści dioks)n' [Dowód| atta koDlloli sn

93-991

Ja]ośó próbeł pobiermych w lnslektońcie nie by]a kreslionos'ma prez labolaroria

dokonujące badm. we wszystkich prąTadkeh pÓbme p!óby Możliwi}y *ykoEie

fleconych badai' [Do{ód] aka kontroli Ślr' 82]

Licfba i waga skonholowMycl wel€rynaryjńe w lalach 2007.2009 loszczcgólnyc]r

rodajówplzsylek plzedslgviala się mśępująco:

2007 r. 2008 r. 2009r . rĄ (:3) o6(sr)

Liczba pEsy]ck fuŚpÓnów

(|iczb. lasyl.ł/sńk zwieżą)
2

0

7

mjęsa i prdukry pochodzmia
łieŹ9eEo (liczba 93

/1495859ks
112

/18665s8ks
339

/6271881ks
120,41
tr24,1A

3ó4,51
t4t9.42

13 2f
292388,4ke / l06L39 lkg

169.23
Ą84t9

415.18
/655.19

l 0 t33.l.l
f 400 200

0 8 800
0

[Do$ód aka kontrolifi' 4]]
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dyóch (keeina i s€Mlka w proszla z Białorusi) re MelędD na bE! zgodności

oaacz€ń i pieczę.i miesTfonycb @ pŹsyłcc z infomacjmi awatyńi ł

śMad*twie MterFai'jryn (!o baddiu dokuńentów i lożsfuości):

jcdlej (tmpott 2l krni f BialofuŚi p@wo'jlych pżez ob}Tateb Ln*y) ze

w4lędu m msz€nie aad poŚtępowia w zal@sie t'uspoltu eieŻąt

okeślonycn w RozpoŹądzeniu Rady (wE) m ]/2005 z 22']2'2004 !' y sP/anj.

ocfuańy fuier4| padc^ nanspo||| konie byl' tJfusportome w smocbodfie

boz indyividua]nych botŚów dla z*ie|zĄL D.cyz:ąff lzDaa1 z 7 naru 2007 r z

Óado}m rygoEm mtycbmiaslowcj ł)'kona]ności nał4do odeslei. zĘieuąt do

micjsca sys'lkj (!o badfuiu dokmentów i to^mo]ni). lDowód: aka kontroli

st.42-501

dvóch (kompon€nty niodowe i sadło 2 bo^Ńa i olej bosWzy f Rosji) ze

wzg|ędu fu br4t oboMą^laccgo j$iadPcw' ue|er)Ł4 neco' prĄ c,1T u

przypadku lrmŚporfu gdla i oleju bo$ucego na.kaao odedeie preŚylki pÓza

obsfu UE (d*yzja nr 032008 z 9 grudnia 2008 r'). 2ś w pŹ],padh

kompolenów niodowyclr na Miosek strony ożeceno aiszćnie Prcduhu
(decyfja E 02/2008 !' z 8listopada 2008 i.) (!o badaiu dokmeDtów);

w lalach 2007 2009 odacono (!ie Ezwolono na wjed do Potski) 1? pŹesyłek. tj ':

- jedlej Gu%ne pmńy wołowe f Bia]orusi) ć vzględu na niezgodność krdós

cehych w dokmmteji elńej i vetćrynaryjnej (dec}zja fu 0l/2008 z 6 cNa

2003 r') (!Ó badeiu dokumentów)j

jednej (stóIy wołose solone z KeachŚeu) w diążku z z]tż€m pz}ma

la}ich produh5w z K@chsta.u orŁ niespehienjm łrnDlów fJeslonu ońk
hemetycaych opalowań) (!o badeiu dokumenów i lożsmoścDi |Dowód: ałla

osien (ł&eina techńicma z Bialorusi) rc wzglqdu n' nicp@wid]ołe oaakoNfuie

pmduktu . ra etykielach prresylki nie bylo zwarlej w świldedwie

ta)
" Y>ą



wcleryndyjn'n infomacji. Źe pŃdŃl jeś sulowcem k2togÓni ] oo badeiu

Fdną bodrcby - vllras}' skór zawi€Ąącc kolaeen. solone. do celów

spoż}vcz'ch 2 Rosji) w zwią^u f fź*uifr przywo2u lego l]pu prcdŃtow f

Rosji ('o badaniu dokunenlów):

. jednąbda dl! s4nszyli tmspoń. L1óry \Tjcchal z Polski. fosta] odracony

pĘez slużby e@icae Bia]orusi i któEmu nie fezNolono na ponoMy wjazd do

Polski po badaniu dokm€nlów) lowe syckspońowey z Polski bez qiedzy

IBpekcji weler'vnaryjncj i bez świadecNa we1e']n4jneeo' PrZy Ęjqazie
fespoltu z kmju kontlo|a łderyndyjna ni€ blla Ęńagfu,. nalÓnidt pÓ

fawóceniu Pfuz służby bia]oruskie, pues'k, jalo $jezduja3a do Pokki'

musia]a byó skontolowMa wałyńaryjńie' vokc bmku dokumenlacji

wetelyiarrjńej i niemożności identyl*acji loweu oru po $.yrażEniu zgody prrcz

o$bę odpowiedfi'lną a prresylkę orrcczono jego hiszfenc (dmyfją

Gmicaego !eka% we1e4ndii w (uźlicy Bialoslockiej nr 10,009 2 l]

]islop9da 2009 r'). Decyfję re^qlającą na aisazenie towm s zatladfie

utylif&ji w Ilowoc]a$iu *fdał w dńiu l7.I l.2009 !. Naczelnik UŹędu celnego

w Bydgoszzy (oszty hiszcfeńia pózy poniósl slaściciel pzsyłki fim

PRo'FUR FARM 2 Novogadu' o aivczeniu p6fy pdnfomoł2ł GrLw

phńeń f 2ó lislopada 2009 r' Powialovy LetŁ we|eryndii z ]nołTocła\ia,

pue(ając jednoctśnie kopię protokolu ais&zenia p4zy' [Dowód: atla

kontoli slr.42'44.51 54' l3ólj8]

wc ss7yslkicb zbaduycb pr4Tadkach decyzję o Ó{tifuceniu lub zniszcćni!

pżsyłki byry {ydme ńa pÓdŚawie art. 34 ust' 2 usla$r z dtria 27 sieĘnia 2003 r .

\'elerynaryjnej ko,ł/oli BtdiĆż'./' Dec!żje ł'wdme pwf G|Lw sPelnialf, określone s' an'

l0' $] i ] tpa s}nagania n'in' plawidłowo okcślono w nich slrońę decyzji, lowołóo
podsia\ły p ną załańo u^adnienie fa].!cme i pnsne o@ wskefuo śrcdki

odwolaMze' Infomcje o odŹlceniu DŹesyłki vTrc$Edzmo do syslenu Ti'ĄcEs, zŃ

gelem]me z systenu świadectM cvED były oznacac duzym ŚkÓśn]m nadfukień

'oDRzUcoNE.' Ponadto od począ&u 2009 !. po s1daniu decyzji o odżuceniu lub
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miszcfeniu pĘesy]ki spo%lao Ępolt o slwi€dalych niepńłidlołości&h' ttóry

ĘŚylfuo dÓ Glównceo rnspgklor.tu Wetelynfuii' [Dowód: ltta kontroli sE' 4248. 136 l38]

o pŹ€syłkach Inspek1oEt był zawiadmidy pźcf prrdsiębiÓrcóv lub icn

'€łnomocnikós PŹed dokonmiem odpn*f' wplyPające do GlIw pmoq,fikacje byly

ewideÓcjonowfuc w 'Rcjesfze prenolyfikacjil'' Na lodsl.wie lnaliży łTisó{ w rejest.ze

. w 2007 I' w 3l pŹypadkach (m l 16 Npisów) dalg vpbm ptnoq/fikacj i byla &ta sma

s 2008 r' w 20 przPadkach (na ]4l *Pisów) odpralT dokoneo w dniu Pllywu

w 2009 I' w 93 pŹ}Tadkach (.a 4].| $!Gó}) odpB*T dokon@o v dniu pmotyfikacji'

|Dowód: aka kontroli sl. 55]

Zgodnie z dyspozycją ań' 4 u5t' 3 $tas} o wclcrynaryjn€j konr]oli gmicaej. sIużby

weteĄnaryjn€ powimy foslaó pos'iadomione o !fts'idylve)m cAi€ pres'łkj eieŹa]

lub prcduklów f ł}"redzeniem co .ajMiej jednego dnia rcbocz8o'

Gloicmy LekM wetelynadi DŃlsz Mieleszko wj^jil' że: .zgodnje 2 art' 2 usl' ]

fużpa,zą&xnia Kohisji (wE) ir |36/20a1 2 dhid 22 slydia 2001 r' sknawiająega

procedtę konlrat veleĄha|yjrcj ve n,spólholo|\ch plhhach kan,'oli grakjchej do|}czącą

produk!ów pr4'\ażo||!ch 2 pańsrn, |Bcich pd'iadonienje a p]!!b'tiu prod,kóy, poj,inna

nasląpić 'a padocą Wspó!rcld'ega fu'iadecrva veler}ąalyiheEo (cyED) Fed fzlczn}m

P/f,blcień PteŚ'łkj kd 1erytrl.iuń WsP.j|nd, Dnia 17 ],leEo 2a10/ PÓ hiji Fvo (Biaro

ds, z'\,haści Welef'hańi UE), odby}o śię sPÓlł'hie $ Główk}n ]nsPeldoru.ie Weleryha|ii 9

t|łfuie, ,a kórlm onNido ].n'eśie prekorJlikałj i i'maEania npisaneEo w łL 1 ,sL

3 usId'! Ó łek|lnq|ljrcj fun|rołi 8loniaĄej śNadania prena|fitacji Ąa co najnniej dzjeń

p4d przyjazden Pźeałki) Po r!ń sPolłanfu v dniu 23 luleqa zaposikń Agek4e ce]ie

d.iałająe na Pmjści, i reprekn|ujące jirh! inpntltó|' i poidoma-alcń' że od ]'3a

nata br' egzekvon'dne będzie Śtłlda,ie preno|iikącji 2 l,,przedzenien co najń,iej jed,eEa

r''id,'odnośnie o!óźnień w slrladfuiu lEnotylik&ji crLw podal' ż.: ''apóżnie,ia nie

pd,odawat! żudl',ch apóźnień i probleńóv v odp,fuach |'e|er',oryjn,ch' W P|z'Padkach
gdy ptTż g,'akicę pżejeżdzal lrdspoń ż kawh fadąen ProdułJu i hie bll wc.eśhiej

pre,o|'lkowa|,y' lo bi zalr,lnywar! y, GPK da c.asu davadneEo płakat.avanja

.łok|neńałi i żbadahja towaru, oPóźhieńie PĘhÓl'|iłacji |'!.!]uża]o je.llhie czaŚ ÓrlPrbD,
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Iakieqo tafrPor|, Lnne odprul! pani,lfkoiahe wześniej brb Prc-a.|zÓhe ńwffaleB]e,

Nie stułołalo b fuorze|ien się kolej.k dr rLlPfu|!,' Nie brła po,?by slońn,unk sańkąi

r|obec apóźniaią!}ch lję . pr.nolyfk,cją Je.lnak || '|rai1rĆh lf'r)a.łkdch hie -,kluc n

slosov1id Śahbjj n Prłylośc' 
,,IDowód: akI! kontrc|islr' ]3.]9. ]00.120.l2]]

2'2. R€ iżcj' porczunieDia as'artego z |]żęd€n calDym w Bi'lynstoku.

Poroanienie zwańe w dniu 20 kwieńia 2005 r' Pońiędzy crl-w a Nacrclnikicn

UŹędu celńego w Białymsloku nia]o na eń ''.aPełnienie Ęr^,nego i elekl'i'Ąega

funkcja,on,u,ia przejśł ElahiŁń,ch afuf ',elihjhawahje płpadkóv poninięcja kon|ra|i

wkrynaryjnej bnań\' PrĆhodz.hia ^'i.tzęcegr''' Uregulowo * nim n'i'' zsadl i

sposoby sujemego udostępniania dokunenlacji i inlotmcji, udzielmia pomocy puy

kontoli i nadzoue nad pż.9ożonyńi lowfui, a takżl mlizowfuia i oceniaia

proMdrcnej sspółpmcy, prcwadzenia Nspólnych szkolń orż bbowiązbo się do

ryłaczcnia osób odpoRiedzialnych z koordynację łspóbiacy. zaqafre w Forczmieniu

zasady współpracy były fgodne z postmosieliani rczpolfądfńia Minńta RÓlniclBa i

Roeoju vsi z dnia 30 maEa 2a07 t' w s|rd'je arunhji, i ŚpÓŚobfu n\pólP|dc! ofqahów

InŚpekcji i|e|eĄnaryjnej ż oĘanahi ce|hlhil '

obowiązki slron ł1nikajaJ€ z porcfumienia i Ąiąane z kiqowmien puesylek do

gEnicaej kontroli wetelynaryjnej polegB]y na tyn. że|

a] funkcjondińa e]ni zośaIi óbowiąfdi dn:

kierowmia zg]oszonych dÓ Ódpnw}' celnej toMół' podlegajarych wele.Jnaryjnej

konliÓli clbiczncj orŹ towtrów. co do któryĆh s-r,Śląrily wa.tpliwości. czy podle8ają

gluicaej konlloli weiel}Taryjnej' do Glanicznego PoslerDku KontrÓlńego. gdfic

GrL\ł rydĄd wspólnolowe Ś]ńadectso veleĘnaJine dta Ńozd i pŹewÓ^

prcduków (cvED) |ub vsńlnotow)' Dokumenl wetdynal}iny wejścia dla

Zwierząl lub lcż dokonywa] uphu na dokmenlach celnycn. żE to$ay końroli lakjej

zdjęcia na Wiosek crlw zamknjęć celnycb i obecnośĆi pizy veleqnaryjnej konlroli

cmicaej 1owm. a po jej ztońcuniu nalożenia nÓ*fclr zamłnięó celnych olu

poi.fomowmia crlw o bratu plonb m]ożlnych p|rcf calw w pż}Tadl\a Iewizji
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celnej lowfuów DpŹednio poddanycb Beterynaryjńej lontfuli Elfujcaej lub ich

składoweia y stladuie celń}t volnocloł}m lub woln)m obszm celn)m' Z

ryjŃnień zlożonych pŹez crsiczncEo Lckdz wclcryleii Ddiusz Miel€Śzlo

$'nilą żi w pżFadku tonicmości fdjęcia anrloięć celnych podczs kon1ro|i

lofsańości lub konfoli fizycmej pŹesy]ki. dokolyivali tego nDtcjoiłiusze cehi'

*tórzy byli talG obecni pI4' kontroli przsylki] [Dowód: alt kontoli sft' 9] 92]

b) (nLw &stał zobowiąany do]

pŹeku}lmia na Xkuby numel fatsu w oddziale m'in' infomacji o

pż€widyNańyń cz4ie, Ńdaju i ilości pżewoanej pŹesy]ki pmd!kló*'

nieŹęcych lDb złierżąt, zgłoszeń z systemu TRAcEs obowiąfck rcaljzowMo na

bieząĆÓ prenoryfikacje pŹes],Ieł orż powiadonienja z systeńu TRAcEs (np'

RAsl.F) b}1y pŹekeyBane z lnspekoratu do oddzialD celnego w KuŹnicy

bezpośrednir po iĆn qTlyqie. zsodnie f obołiązującymi ł crlw pÓceduEni'

PŹĆke}qeie r,ch dbych nie byio cwide.jonowme,;

nooszenia na dokmcntach celnlch pozycji lokalneso EfeEncyjnego numctu CVED

obowią?ek Ealizowmy na bieżąco b.f rłlignego nuneru cvED nie można bylo

lozpo.fą:odplau} elnej pzes],lki'

o uŚalono, ż co niesia! będą potółTywd€ pro\€dmne pŹez obie sh'by sdysryki

dorycz{€ toMów objętycn wctcryńaryjną konlńlą gmicaą faś w €lu ł]rmimy

ińfomacji j u""g organiawaue będą spo&mia robocze or& *}aaczone fosleą osoby

odpowiedzialne fa koo.d]Ęację wsŃl&ialoia (koodynabEn współrLialbia 2e stońy

Inspektorafu zoŚal jeden z lek,rzy Weterylei' z pońMia b@ dMych oddzialu

celnego w Kuźnicy i ollw co niesiąc sPożądzde były slrasozdmia, s' hót'ch

mkŹy$'mo pŹ$adki lfuspoftów nicpoddmych kontoli w€ter}Taryjnej' Łącaie

odnotomo oŚien tatiĆh fdavćń (po tŹ' w lalacb 2007 i 2008 oiu d\'a w 2009 l')

ws7yslkie dotyczy]y lransportów vyjeźdżającyoh z Pohki do ledencji Rosyjskiej

zj$dnimie było pmdmiotem badeia podcz4 tońlroli NIK pŹeprowadzonej w

oddzia]e celnyn w (unicy w ń!j u i creNcu 20l0 r' lDosód: aka konlroli stl. 5ó.59]

cfuiczny Leke weteryndii Ddiuz MieleŚzko v'wjaśnił' Z: ''/'''/ jhlPekloral nie

,ad4ń4e żadryth dżialań n, Pt.ypadla s|\,ie|dfehia fu: ŁhaśĆi. sprd! są v,aśnidhe

prez Użąd celżIy, a D 4bkach pos|ępo\aJi n.,jdśhidjąĆj,Ćh infinnvan! jesl

,I'lPdk.ral'.. [DowódI a]śa kontroli slr' 9l '92]
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Infońacje z vrja$ieniem przycz'I niesłielowmia trmspoltóN do kontrcli

wleryna]jnej p'.l@}Me były z UŹędu cehćgo w fÓńie kńlkicj notatki' ] tdr np.

w sprawic frmspońóv nieskierowMych do konlroli w 2008 I' w piśnie f 22 pafd'emika

20a8 |' podea' że: ,,Funkcjanari,lze celhi dok.h|jąc, odprawy lolłu khali' że hie Śą

la ?tÓdukly ta,a]i.likujące się da Eronicz,ej o.]]1/dł \,etelyfuryjnej,' zaś ł pżypadkD

jednego 2 tmspońów njeskieloNanych do ltÓnlJoli q 2009 r' poddo' że *}'nikalo lo z

praczenia spo*odowanego dnżą ilością dokonywmych odplaw. [DÓwód: al.ta kontroli

s r r .1 l9 l42 l

wŚ!ółlnca pbwadzona poniędzy InsPeklorat.ń' oddfialcm celnym i PlacówĘ

st6ł cloicaej byla co kwattał ocenioa na spo&mislr kiercMików tych jednosek oru

co roku na spotkoieh predstasicieli wojevód7-kiceo lnspektoralu \łelelynarii w

BiabmŚoku. GrLv oru Izby celne.j w Bia]ynŚoku' f notatek ze spotkai kvdlalnych

ł)nika że GrL\łI infomo*ll m,in, o |icżjc przeprcwadzolych konlrcli {etelj-naryjn}ch.

najczęściej plrewożonych plodukllch, liczbie deĆyfji odnas'iających sjazdu na teEn Pohki

ore wynikach badbia pobreycb prób' PŹedslawieo tef ł}'niki poŚępowai

rr1'jŃniajalych w spBqach pĘypadków dokonania odpńw celnych z poninięcien kontroli

weleqnaryj.ej. róre fostaly ujaMione podczd poóMóia deych oddziału celnego i

Inslektońtu. Na spotkmiach rochych pŹedsiavimo infomacje m'in' o liczjie i ,j}rsie

konsullaĆji i {ynieie iifomcji nĘdzy jednoskmi. a lakże !Ńb]emacb fsiąu4ych

lrosa.lzoną kontolą gfficaej (pŹede wszys&im zMąan)mi z e*slońen ł]'obórY

nięsnycb i ńlecaych do Rosji)' [Dowód: ał1a konlrcIi sll. ó0.ó7]

2.3. Lieb. konlrcli vetgrytraryjnych pŹ€sy|ck h-j.żąl j produklów pochodzenia

w latacb 2007 2009 |ekdc wctcrynrii z Gr]w skonlrolos'ali łącaie ó5] pres'ek

wjezdżsjących do Polski. z 809 skierowanycb do badaia pźez ńDtcjontriuszy mlnycb

(80,57.). Pmsyłki' klólych nie skontrolowo. nie podlega]y kon1roli wetelynaryjnej'

Pżesylki ?*ieŹąt stmowily 0.3% skon!rclowm'ch trdslortów. mięsa 4'3%. p6z

32'l%' żś pozoŚble pŃdu(Ly pochodfenia fwiduęc.go ó].3%' fDowód: a]rla konlbli str''

68-691

w badŃ}m o*Jesie aealifÓWÓ na Wozic nŁdępującą liczbę odplaw

w€t€rylalyjnycnaieŹąti produkó$'pocbodzniaeielzę.ego|
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.p*wożonych pmz obŚar polskj na obśar

[Do\łód: akta kontmli st' 68]

Dee o pŹ€syłkrch pocbodzącycb z Unii EuropejŚkiej i odŁucońycb p@z kaj Fćci

któE byly ponoMie wożone m leron Unii ewidencjonosme były od Począlku 2009 r' R

Ę€ŚtŹe pŹesylek o&aconych' w EjeslŹe odnolovwóo m,in. datę otrżFmia

potwierdz€nia od slużb wclcr}nalyjnych o dotarciu pŹ*y]li lub tcż daĘ takiego

potwierdzenia PŹel@dą !'ef $użby cehe' Polwierdzenia by]y gromad7on€ w atdach

spńw dotycalych plzsyłek odŹuconych' z cs'idencji a 2009 r' *}nika, E polw'erdfńa

o dot.Eiu pŹesy]ki do mi€jsca puemaoeńia pŹekaz,Ya]y ly]ko polstje sl!żby

releĘTaryjne. w s}'tuacji, gdy t.óspoń,nieŻ] do niejsca ńajdującego się na telyloriuń

Pohki' w pozosra}ych pŹ}Tadkach GrLw maca] się do oddziału c€lneBo w KuźjiĆy z

prośbą o spBvdrcnie zanłnięcia prcedu celnych w niej*u pueamzenią m s1anowiło

potPie'denie dot2nia prresylki |Dowód: alr|a kontroli slr' ] l l l 12]

Greicmy Leke weleryn&ii Duinsz Miele9ko łrjŃnił' żq .'w la|ach 2007.20a8

nie b''!a Profladzaru a,ide,cja reinpo|1u Dokunentacja ląkiĆh Frsllek Ua errńddo,a

v seqreEotorach. W p|.lPadkach kieo|r4,nania Pofu'ieft!żań o do|drciu pns}lM do hi4s@

Pr:e2naczenia tierawaho da clóvkesa lupek|ofunu weler}hłji phno z ińJdńują o

njea\rzlnaAfu pofu,je|dżenia do|arcia pt6y1ki. NiBd! nie oiź'naliśńy o.|Pan'iedfi na latie

pjsna' od poĆżąl*u 2a09 | ałożÓnÓ eii.lehcję Pżes}tck reinPafhlahyh' d lakże

zaptesraia kieravanja pisn do cM .aś v .elu Ę,ską,ia Poh ie zeń o doleciu Ptes,łek

r!'lę!,vano do odd2iału cekegr ' fu,,q,' ,' 
loowód: ałla kontoli str' 120.12 ] ]

3. Zwal.z'li € chorób zwieŹąt i.horób odRi€rzęcycb.

].1' w laflch 200?.2009 {}slęPomie cholob' żałancj st$'ierdzono w l pńsy]ce' Dfuc w

qn załrsie pftd$aw'ono w u srawiaiu:

.horcbę nnąr fub pod.jŹmk
qŚĘpo*mia chmby(pźywóz)

lDÓwod: aka konEoli slr' 60]
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wykłfuy w estawińiu pr4Tadek świe.dfenia chooby fakaarej dolycfyl

pŹesozu w dniu 6 *veśnia 2008 L 3'000 k3 Pasfy dla eieŹą1z leqtorium Białorosi do

Nicniec' Zc świadcctwa cvED vynika, że f pofytyMyń qnikien bsta]y ptrp@*ldene

konlrol€ dokmentów i to^amości o@' w mach moniloringu, pobrmo póby do badeia

laboBtoryjnego Da obecność paleczI{ sa|monelli' Po pobnniu prób lrnslon fostal

zwolniony i wjecha] do Polski' Próby zosbly dostatzone do bad4ia do wojewódzkiego

lńspek1ontu weteryneii B BiĄmstoku w dniu ]0 Mcśnia 2008 r'' faś $l'niki badeia dÓ

Gr]w pfuslro v dniu ]5 Weśnia 2008 r' Po olrzynmiu Ęników badbia. w q/m sm]'ń

dniu. w ]nspekofui. spouądzono prcj€kt infomacji RASFF (Rapid Aleń s'slen for Food

md Feed) i pżesłfuo re świadectwem waerynaiyjnyn. cvED i wynikMi badbia do

Głósncgo Inspektoąlu i'eler,Taji' v GłóMyh lnspckoracic wctcryffiii RĄSFF hŚtał

atwieldany i uPublicaiony $' systmie TRAcEs' aś clómy Lekarz weter'ndii w

piśńie z 27 r&eśnia 2008 I' polecil dokonylvfuie konfioli Wocnionej prsylek

lochodzącycb f zkładu' N l.lórym paa zostala vTrcdukosana (l0 kolejDych pŹesy]ek z

ak]!du, z k1óEgo pochodzil badmy lróspon bialo b!ć poddee badfuion ]aboBloryjnym i

at.z)mme na plfejściach grmichyĆh do ot.z'Tania ich łynikóN)' Ilfonrcja o wyniku

badbia labońtoryjnego mstała B'}'słma tald-e 15 rl@śnia 2008 r' do odbior! pŹesyłki

finy Hages Hm w Niencrech. Przesy]kj z fak.ładu' w kółT świe.dfono salmone|lę nie

pfejezdżz\J )nż prcz pąjś.|'e greiczne w Kuźlicy Białostockicj' [Dowód: aka kontolj

s t r .70-8r .  l20 l2 l l

ze wfględu na fałt. że pżsyłka !Źcjefdn]a tJaE}ten' nie po*'iadooiońo o

slwiodfeńiu glnonelli Po*iatowego i woj.wódzkiego |eła% wecryntrii (któŹy byliby

w]aściwi że wględu .a miej$c odbioru pżesyłki' gdyby fmjdowalo się ono w Po]scc)' a

ł!ącnie G}óMego Lekdza weleryndii' Ponadlo in|ońację o stwigdreniu choroby ujęlo

w spraPozdmiu z dnia 24 k$ietnia 20a9 r' z realiza.ji zad?ś za 2008 r', w labeIi .,w!hi(i

PŹelroNadzonych badaj labootoryjnych N 200&,',' [Dowód: aka kohtoli slr, 82]

3.2' w Inspektoracie ni€ opEcołlweo i nie plćkaz}sano do clóMego LekM

wderyńłii ilfomacji o ł}nikacn nonitoowania chorób odzMeuęcych i odeifzęcyct

czymików chorcbolwólczych oż Bfnikacb opomości na śro.&i p@ciwdrcbnouslrcjowe'

Greicay Lekdz welcrynarii Ddiusz Mieleszto Ę:jŁśnił. że infomacje fu].iĆh nie
sporządmo. gd'ż GrLw nie ma bkiego obowiąftu' [Dowód: ałla ionfioli Śr' 38 ]9]
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4. Realizacja działań wynikających z przyjętych procedur i instrukcji'

dotycżącycb prfygotowani. MinisfeNtw! Rohictwa i Ro'$oju do

sytuacji epizootycznej - realizacja b'ldżetu zadaDiow€go w zakresie

4' l. w imach budżelD fadeioveeo w 2008 !' lnspckoracie było Ealiawue jedno adeiel

We|e|yha},jna konlrala ganiczna, w Emach k1órego *aodĘbniono tż} lodzadania:

a) nÓniloroweie, kontrola i zwElcaie chorób złaa'ch eierzą!

b) nigiena środków spożł|vczycb pochodzenia nicŹqcc8o l pasz.

c) twoftnie i kontrola PoIilyki d'ałalności inŚpskoratu'

Miemikmi realizacji dwócn pi€Nszych podzdm byla licfba pŹcprormdanyclr

konlroli' 2ś w lEcim podudmiu de ustalono nienika' Łącaie w 2008 r realizoNmo

]63 2 l'050 zaplmowmych konlrÓli' Na ie'li2cję podzadai slda&owmo 505 rys' '' co

stoosiło 77,9% p|bowmych *ldatków (648 tys' zł). [Dowód: ałla konlroli slr' 83.86]

w 2009 I' w lmacb udqni!: Prdwad'e|ie po|ily*i rc|nej i r,bacltiej \.'Ó&ębniano

a) ochńna zdfuwia i dÓbŃsranu eierzą1 ole zdroNia publicaego w akresie łeleryndii'

b) mdór md zdrcwotną jalością środków spÓży'vczycn pochodzenja nierzę.e8o w

miejsach ich pozyski$mia, wltwMmia. ptutwaffiia i sklado$mia.

Mieńikmi Ealifacji podadai byla liczba pŹeprowadzonych kontrcli lreicfnycb'

Lącaje w 2009 l' łealifołmo 4?l konaoli z ]'050 zplmowmych' Na reali22cję admia

Inspekoral $fd!|koBal ?l9 tys' zł, co stanowiło 95'48% planu (753 tys' fł)' lDowód: akta

wyFśniając pżyczyny rozbieżności pomiędzy llmoNfuą a zcalizow$ą licfbą

ko!&oli Grmicay LckM W€tcryndi Dajusz Mieles7.ko pod6', że. ..Lićzbd kohtoli ha

2a08 rak jak j 2aa9 rak.oŚd]o zapldhrrvna ńa PÓ.fud,ie \\kahahia z 2a07 /oku' hórc

i}msila I)7a koknoli Jednaslt! hasfa hie ,ha .adhega y,Pt,|'| ka ilość Pżeł]ek

Pzejez]zaj&rch płe nay Puhk k,h|fok!' aĄi fu dŚr ,med pżdĘźoh,Ćh tÓ\lailń,

znniej$cnie p|anu konha|j as|ało dakonahe na tok 2a]a, ponjełc v okfesje kolŁjn'lh

ćn'óch lal odnÓ1Ór'ano znnĘvnie |ic.b'| p,?s!]ek P|a, Ąa 20Ia rak ns|a| oh'eślo}1, ł

ilości 50a h,aoli' W)toĄaa'L za 2al0ĘkĄaJ:"h /aNó 2al0rak, ")aa'i J\ t,nno]i''o
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PoNala na dańnidaiie, że liczba 2dplanawan',ch konnat na 20Ia rck zoc|ahie zhaknie

pnełłoczona' p*ód: akaknnroli str. ]20.121]

4'2' Dochody zeali&wee p@f InspektoEt w badeych lalach pŹedŚtawiaty się

. w 2007 r' - 4].]22 zl' w t}h z ty1ułu oplat pobiemych a pęepfuMdaie gmjcaej -

43 '2]8zł;

.t w2008 !. 53'l85 zł. w tyI z qtlrr opht 52'918zł;

n w2009!' 146'958 zl, w q,m f grułu oplat 14ó,763 f]. [Dowód:9ka konlrcli str' ]t2.

tr9 l

4'3' wyda&i Insp€ktolatu'}niosły:

!i w 2007 !' 493']]2 fl. w łD
wykożyslaE śBdków w $lsokości

!r w 2008 r' - 505'140 ż' w tyt

łYko.zyśmo l42.6ó0 fll

.. w 2009 .' - ?18.979 fł' w tym

sTkoŹyslmo 33'799 zl'

okrcślone w lluie fifus'7n \ł]dat]d na *}Daslodzenia były s pet]i Ealizom€'

Nie$lkoŹystanie śrcdków były efekleĘ locfłlionych oszczędlości (n'in' ł,y!€gocjowaie

lepgych wentów doslaw uslug inlemeloslcb i lelefonii' bEk Bfdatków m ńapra*7 i
reńonty w aiąfo z bezwaryjnością uŹądzń, oszfędne gospodmweie narcnalmi

biN*}Ti' a lałŹe b6k koDiecaości załulu 1}umacuń' eksPeltyz' opinii o@ aEr]fuieia

osób na mosę zl€enie)' [Dowód: aL1. kont@|j slr' l ] 2 l ] 9]

łFagrcdzenia f pochodnymi ]45'81l fl' Nie
34'688złi

!ł}mgodrenia z Pochodnymi - 373'622 zł' Nie

ł}mgodćnia z p@hod!}mi ' 59]'788 fl' Nie
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5. Koltrole zcwnętrzne przeprow.dzone w lnspektoracie dotyczące

realiacji zadań N'ąf^ny.b z zapewDi.nieh bezpieczeństw.

epimotyen€go kiaju.

w |abĆn 2005.2009 D ]nśpektoBcie by]o pftpfuŃadzÓnych ]0 konEoli' z cego 5 niało
ryiąfk z pi7.wo&ń Zwie%J i plŃuków zwigzęc}ch ou z fpewnidien b.zpieczeńsfua

l) konlrck ołównego ]nspeLtonfu weEĘnadi w okrsie 2].24 czcNca 2005 I' . bmat Redjacjo

adań pokontolnych Uję\'ch v laporcig Fvo f Mjlji Nr Do (sANco)/7011,200.1 MR oruz
pÓplatlo.ci slososania pMedu UE podcus rvetcrynaryjngj kÓnlm|i gnnicaoj ! Grańicnym
Insp€koracje wclgrynańi w Kuaicy Bi osbockicj' ssYierdóno Uchybien'a * akEsie:

ąr4daja dÓkume'lacjąN Inspgk1omcie (m'in' bBl zbiotczych spisó* w niekórych

segrecaloBch' bsk no*'}'ch śwjadcchv zdńwia niekórych g.luńkół ^'ie'4!

niePawidłowe sklelogowbie oboNiązujących pźpków).

infmnrukt'Iy i *yPos'llia obieklu (mi!. 'ieoaaczgni pÓjgnników na mydlo.
łykońĆz.nic ścińy j podło8iw niożnj i chlodni w sftfa.h Hc j NHc nie ape*njają.c

dokładńegÓ mycia i dczyn|gkcji. bIŃ piły i pGcimka N stefie NHc, pŹ.hińowane

]gki i kŹm! dla Nie.zą! brał klalek d|a małych gryzoni)'

Predsb\'ion. rvnioŚki końcowe:

- usprawnieij.procasuzaJ"Ąd'lniadokumenlacją

uDpg}ńimie bnkujących ak'óv praMych,

wdoenigprceduryTedukowancj częyodiwo{ci kon&n,

usunięcig uśerek i bmków w in'aŚtukluyć

z odpowiedzi udziclonej pżef GrLw \1njka. żB Mioski .slaly nalizo$'fue,
2) konto]a Glównqo lnspekto.ao w.l.yrarii v dniu l ó 0l.200ó r' - lńat sposób \Tkonylania

pwz Grejcaego L9*au weter}Tańi w KuŹnicy Białoś@kiej kontlli 'lo9.zą.ych pżesyłek

koni pŹeproładbnych w mku 2005 nio nBierd7''o u.h)'bień i niepEvidlovości:

]) konbo|a Głów!.8o liŚpeklolafo weterynalii R dnirh 28.29 si.ania 2006 I' lema| o@na
funlcjonowffia Gl!r' w Kuńicy Bialośo.kiej ' sNicdzÓne uch}bienia dotyczyły:

a' wŚku nil nic$qaściqej pod*aB)' praMoj pomamjeniu z 7jkładon dokonującyrn lboju'

b' ńie.rtahej listy akładów miskici d|a prcduków rybolówstwa:
c' njozlttua |iawan iu wiad omośc i R'Ą sF F,

d  oo . :od"  f  n i e . \ t l | " y .nLó [o " ' - i@( .F t J "e ' eĄn" f ' ' . go
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z odpowiedzi lnsp€koBfo z 19 gndnia 2006 r' ły|iką 'ć wszyskie Nskmne Uchybienia

4) końlola G]óMego Insp.ktorafo v.l.ryneii (Biuo ds' GEnio ońz Biuo slodków Zytvińia

Zvi*ą! Fmacj j i Ulylif.cji) v dniu 23 Mśnia 2007 r' _ tem!: FunlcjÓno\yanie c w' Nie

sŃieldfono niepBwidłowości i uchybień;

5) kontÓ|a NlK ł Ók9sj9 od 29 'ż9śnia 2003 r' dÓ 29 p'źdżieńikź 2003 L - y akesie

nlrłcjolowmia słUżb łonrolnych bseotych na prjściu drogołyb w Kuńicy v okresie od l

stycznia 2007 r' do 30 czeNca 2003 r' nie sNicrdzono niop'awidłowości' [Dołód: alla konto|i

e' ł $}brmych do konło|i pŹypadkech stwiłdzono uchyb'enia dotyczą€ niekonpktnego

rr1pcłniańia (nic ł}p.łniono wszys&jch nbryk) świadeN cvED. bmku prenoqfi*acji

lub biatu poNierdań o dolarciu pmsyłkl

Ponadto R dniu 2] reśnia 2007 I' ]nsp€kloral Ęł vi+owmy przz ekspeń! z UE. wi?''la

rboca słUżyła Bymimic dośłjad.Eń związnych z prc\'adfniem odpmły sder}naryjnel (N

akresie konlEli dokumentjw, meterialós i idgnł''kacjj' sy$eńu odprał na pŹgjściu oraf

śyŚgńów MSFF i TMcEs)' lDosód: 8ka konbo|i sb, 2.3]

w okresie od ]0 dÓ 11 maja 2010 i w InspekoBl byl kontFlovuy prEz pmmmjków

GłóRnelo lnspektomfu wderynri| Tematem konbo|i byłl ocena funkcjonosania crlw ł Kuaicy.

stwierdzne uchybicnia doryczyly ł)!Óśarnia pomieszc.ń (pŹ*ho*}vanie w safach opńcz

pojmików b śńdkim de4lfekcyj'yfi niepĘteroinowey' ńwnież !.jcmików
pElemiloNuych, bBk plmedury czyszc&nia) ÓIaz pfusżdzńia dokmentacji (m'in' nie

*prcvadTno pm.edury rdukowgnej konlnli granimoj)' Gmicay LgkM webr}heij fłÓz!ł w

dniu 14 cćRca 2010 r' odwohnie, l]'kmjąc w nin' żc !.hybignia nig miały niejŚe' Do 23

czNca 20l0 ni. *pł}nęIo odp.wiedf f GIw lDovód: aka konfuli f' 2 ]]

Fald FraFrcrdzEia niriej*j kotoli

182010.

PopŹ€z zmieszc&de w prctotóle

infomuje GreiĆaego Leka% weleĘneii

odmlowm w ki'żE kontroli lrśtrkonfu ed mz

kontroli niż€j Ęmienionyc]r Poucfeń' kontmle!

o plzysługJjącyn nu pravie:
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zgło*nia pEd podpisdien protokć'u kontroli. ł temini€ '4 dli od

Pismych' Mot}Ńwych aś@żó co do Lś1aleń w nin awanfcb 55 u i r .  l i2

. odńowy podpiseia lototoh! f obołiąfhfu f]oźenia na tę okolicaość w teminie 7 dnj

w}'j&śnją dot'rzących PŹycz'n odmosy podpisfuia Prctokołu koń'oli (9ń' 57ust' l

unaq! o NIK)' v !ż'!adk! fg]osaia AEzeżd' tenin 7 dni fgodlie z an 57 !ś' 2

s1aB} . bieE'le od dnia ot]zymrja Gtalecaej uchwaty w spawie ich rczpal?nją

. zlożnia z włN€j i.jcjaty$7 na piśbie doda&oNych *daślień @ da prz,g,a

iololicaości poBlalia niepówidlorcści opisycb w ptotokóle *onlroli' w tominje

usodnjonlm z kontrclem (ań. 59 Br. 2 Brasy o Nlo.

w dniu l lipca 2010 roku ąunPlt pnlokofu koff,lli doĘcbno omicnmu

L€kMwi \łelełmii w KuŹńcy Białostockiej.

Bial'śok' dnja l |ipĆa 20|0 !'

T

",* *o ̂^.,1 i... ",k.ym-....,, 0,.
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WYSTĄPIENIE PoKoNTRoLNE

Na podslawie 'ń. 2 st' 1 uslav] z dnia 23 gudnia |994|' Ó Nojr}'ż:zej Ińie
ro''oł', zwmE dal€j ''uslawą o Nl(,,, Najw'żsfa Łba Konholi D€l€8alun w B'al'nstoku

sko rolowala w Greicfn}t Inspektoloie welery]arii w Ku.źnicy Białostocki€j' zwmyń

dalej ..InspekloBien .' rąIizację w lateh 2007.2009 zadm fapewńiających bezpi4rń6two

€pieotycfue kaju po pŹystalieńu do sEe|y schengo.

Gr'niczny Leka12 wet€rynarii
w Kuźntcy Bido51ockiej

w fwiązlo z kontJoIą klóEj w}tiki pŹedstawiono w pmtokole tontoli'

PodPńe}m w .lniu 14 lipoa 2010 r'' Najw}żsfa Lba Kontoli Delegatm w Biatynsloku'

stosoMi. do art. 60 uŚtlwy o NĘ pŹek&uje niniejsze wysĘpienie pokonlrolne'

szcreBolosTn prccedur! zgodnyc]r z v)magfuiamj okeślon}łri
sieĘnia 200] r' o welellnoryjńej kahlrcli crÓnimef' E9n:hjącycn

Najwyższa Izba Kontro|i
Del €g . tur !  w B i i lymstoku

Naj*]żsa Łba Kontroli poz}1rlnie ocąia Ea]izcję adań zwivfuy€h

zaPMienim befpiMeństwa epDoÓtFbego hBju' Podśatą lej oceÓy jąst odpoMednie
pŹygo|owdie oĘfui4ine i kadrcwć lJś'ektorafu do pbwadzenia VetelyBlyj.ej lonlbli

8reicaęj o@ pu esEze8@ie prc@du regulującflr zsadyjej v}kon}Ąveia'

1' ]nspekott by] dobtr puygolowmy do *Tkoly'veja lont'oli weler'rŃyj.ej'
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prcwadzenie odpBw weteĘnaryjnyclr ofu jnnych Ćzynności ha lercnie pŹejścia

kontrole wotcr'Ta.yjne byly prcwadzone pżez siedmiu lekaŹy łeleryndji

Ealizujących fadani. Śzcfególorvo określÓne w r€8ulminie orBeifacin)m

i w zlkesach cf}tności (od luFcp 20]0 r zapewniono v]tonylvanie konlrcli $anhznel
pżez clłą dobą Śieden dni w LygÓdniu)i

ł}losżńie w ŚpŹęt spejaliŚlrfny i l'bÓratÓryjny bylo zgodne z lDmageimi

okr€ślonyni w ozpoŹądzeniLl Ministm Ro]nictwa i Rozwoju wsi z dnia

23 sqczni^2oa4 r,3 | |Prowie wsó\o|ych NąrunkóN wl\asanyc|] da zablierdnia

Err,iczh!ćh ?os|eruhków kÓfi|roli oiu fapeMialo waruńki do pnwidIowej rcalif&ji

fadań (ł t'rn zadań określonych N PIanach eotowości łalczalia cno!ób zakaźnych)'

2. zgodnie z puepismi lsrŃy ovdeĄ,ńa1jhej kahtnli gnhiźńej |nspekror^r

skontrolowaI w badan}m okesie wszystkie pŹesyIld aierząt i towdóv pocńodfenia

zwieuęcego (ó5l) wjeżdżające do Polski ore l'453 lmnspońy ]v}leżdfająco z kĄu,

w vczególności badano dolomentacją lożsmość pŹewoŹonego lÓ\łafu orŹ

pueprcwadzeo l@nrolę fizyczną pżewoŹon}€h puesyłek' w)nikiem konlDli tlmspoltów

Yj.fdżając}th io Polski nyb ńże^nolcnie ia wjazd {odżucenie) 15 lr'ansporró*'

i nakumie niszczenig 2 plzesylek' w kżd}m z lycIr puĘadków' na podstawic

ań'34ust'2 uslasy Ó wdef'"aryj"ej końlrÓli cfuniżrićl' Gmicfny Lekm weteĄnfii

wydawal dec}2ję o ÓdŹucmiu lub nŹkeującą zIiszczenie pusy]ki' Drc)zje te byly

wydawfie ze łzgĘdu na nicprawidlovości w dokufuńtacji lub bńk oborviązujących

śłiad*tw wetĆry1aryjiych (l4 pz}padkóB), nanszeńe fsad pŻe]vozu ż}Nych z\łicrząl

(l t@spo'1) i zaku pżlivozu pńduktóv (2 pŹ}?adki)' wszystkie qdme d{yzje

dotyczące cofnięcia Iub znisafenia przesylek zÓŚlały frealizÓqme' ujaMiono leż jedm

pfyladek Ćhońby zakaaej Galnroneli)' cborcbę łykr',to v próbm pob@ąj z h3nĘottu
jadąceco ttrz',tm do Nieniec. Po uz}skaniu Bnikó]v hadmia Inspektońq fgodnie

fÓbÓwiązDjąĆyni prcedurmi, spouądzi] prcjekl zaviadomicnia o wykryciu chooby

(RASFF . Rapid Aleń systcm lol .Óod ffd !eed)' Prcjekt len ]Wz z Ętikańi badmia,

śviadetłefo weter}nalin)m olŁ wspólnotov)m Świadedqem wwon i PŹewozu

(oVED) pżeslmo do GlóMego Lckar Wetd}rdii (cl,w fłfądził kontrolę wznocnioną

przesylek zakladu, z którego poĆhodfil badany trmspoń)' blomację o \ł)niku badan]a

laboB|olyjnego V}6lano takze do odbiorcy pŹesyłki w Nićmcfech'



3' Pnłidloło i z8odnie 2 fawanynr w 2005 r' poronnicnicn' pŹebiegała łspćlpnca

Ilspeklolatu i s]!żb celnych na przejściu graniczn)m w Kuńicy Biatośockiej'

okJeślonewpobzmienju fasady vspóbracy byly zgÓdne 2 pÓŚ|anołifiiami vydmeao

pó.źnięj rczpou ądzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 marca 2oo7 r' F ĘraMe
|ar|nkóv i sposobl uspólprac} orgnnóv ]Ąspekcji W.lerynarJ,jńej ż organmi relnlrif-

Funkcjonanusfe celni byli sfkolcni przą |ekazy wetel}rrdi' a na cyklicznych ]<wafialn}th

i rooznych spotkeiach omawiMo zagadnieDia N}nikające f bieżącej wspóbracy'

Ponadlo, ńapodsBłie zawartego pomzumienia, co nnesiąc sprawduno pnwidlowośó

objęcia kontrolą \łete.'nainą wszystldch transpońóv fe złitętani i przes'lkmi

poĆhÓdfenia ̂ vieŹęcego' wcryfi*acji dokonylvmo popŹez pÓrównanie pŹedstavionycn

pŹez Inspektomt deyct Ó liczbje załiadonień o pŹesylkach zwieręcych (prcno1]likacji)

2 dm)mi o zrealizowmych w oddziale ce|n}m w Kuźnicy Ódprawaoh celnych w w}niku

tych d7iałań nie stwierdfono pż}padków nieskiercwmia pruef fuŃcjonanuszy celn'ch

do kontroll rvrteDnaryjnej przes'lck wjożdżającycn do Polski' Ujawniono nalomist'

&wbadm'rn okjesie do kontrcli weteryIar'nej nic skiercwano ośmiu jadąqth

do ledeBcji Rosiskiej tmspofiów' \ł każdej z tych spraw Uuąd celny w Bial}mstoku

pżepovadzlł poslęowfri€ Vyjaśniające, z klótych jedno zakończy]o sia w)mieŹenim

kary Upońnimia. z pŹekŹdych cianicznenu |ekezowi weleĄhfii infomcji rv}nika,

źenalczęstszą pŹycz}tą ljeskiercwmia transpońów do konlroli bylo pżeoczenie

Prasjdłowo zorgmizowaro pobicnnie do badań pńb f pż!ryożonych pńduklów.

lróbybyly dostarczane do labonlÓriów średnio po 23 dńeh od chvili pobrmia.

w żadn}m pŹ}padku nie żakwestionowmo ich jakości'

wobec nieslwiedzehia nieplawidlowości NIK odŚępuje Ód fomułowania miosków

zgodnie z heścią ań, 6I usl. 1 uslawy o NlK. w lcminie 7 dńi od dnia otzymania

niniejsfego wystąlienia pokontÓInego pżysluguje Pau prawo zgloŚfenia na piśmie

do d'Tektola D€legalury NIK ł Blalynstoku umol}1vowanych zstŹeżeń w sp.awie ocen

i uwag zawańych wl)m B]stą]imiu, w ruie zgloszenja zBllzcż.ń' zgodnie

f ań. 2 ust. 2 ustawy o NrK, temii nadslfuia infomacji, o kórej v)źej ńowa' liczy się

od ória olż}mania Óstalecu neJ uchwaly wkścnłcj konisji NIK'


