MINAG
MINISTERSTWO ROLNICTWA
DYREKCJA DS. ZDROWIA ZWIERZĄT
Rozporządzenie nr 4/2016

MIANOWICIE: Porozumienie 7738 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2015 roku określa funkcje,
uprawnienia i strukturę Ministerstwa Rolnictwa, zatwierdzając utworzenie Dyrekcji ds. Zdrowia Zwierząt,
która zastępuję nieistniejący już Instytut Medycyny Weterynaryjnej.
MIANOWICIE: Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa, które weszło w życie Uchwałą Prezesa Rady
Ministrów nr 6 z dnia 27 czerwca 2015 roku, zatwierdza, że jedną z funkcji Dyrekcji ds. Zdrowia Zwierząt
jest ochrona terytorium państwa w celu uniknięcia wprowadzenia chorób zwierząt lub czynników, które
ułatwiają ich rozprzestrzenianie się.
MIANOWICIE: Zgodnie z postanowieniami Uchwały Ministra Rolnictwa nr 969 z dnia 24 października
2016 roku, Dyrektor Dyrekcji ds. Zdrowia Zwierząt Ministerstwa Rolnictwa podejmuje Uchwały dotyczące
Zezwoleń Weterynaryjno-Sanitarnych dla zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego
przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, jak także leków i innych produktów weterynaryjnych,
zarówno produkowanych w kraju, jak i importowanych.
MIANOWICIE: W dniach od 29 kwietnia do 10 maja 2016 roku przeprowadzono wizytę w celu inspekcji
oraz

poznania

urzędowego

systemu

kontroli,

ustanowionego

przez

Główny Inspektorat

Weterynarii podlegający Ministerstwu Rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, w zakładach zainteresowanych
eksportem na Kubę, w tym kontroli w produkcji podstawowej, ubojniach, zakładach przetwórstwa
produktów mięsnych i mlecznych.

Odwiedzone zakłady

Numer zakładu

1 World Meat Industry Sp. z o.o.

06010305

2 Zott Polska Sp. z o.o.

16611601

3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin

14031601

4 ARLA FOODS SPÓŁKA AKCYJNA

32011602

5 Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o.

30063801

6 Przedsiębiorstwo Drobiarskie "DROBEX" Sp. z o.

04033902

MIANOWICIE: Rzeczypospolita Polska ma dobrą sytuację zdrowia zwierząt w najbardziej znaczących
gatunkach zwierząt, także posiada wystarczająco laboratoriów urzędowych aby zapewnić natychmiastowe
rozpoznanie pojawiających się chorób, zgodnie z ustaleniami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt
(OIE).
MIANOWICIE: Rzeczypospolita Polska utrzymuje status KRAJU WOLNEGO od pryszczycy bez
szczepień,

KRAJU

WOLNEGO

od

wysoce

zaraźliwej

ptasiej

grypy,

jak

także

kraju

KONTROLOWANEGO RYZYKA w odniesieniu do przenośnych encefalopatii gąbczastych, znanych jako
BSE, poprzez wdrażanie konkretnych działań, w szczególności aktywnych programów nadzoru, kontroli
substancji wykorzystywanych w paszach dla zwierząt, inspekcji zakładów przetwórstwa półproduktów i
zwierząt poddanych ubojowi oraz kontroli materiałów szczególnego ryzyka zanim zostanią wykorzystane w
łańcuchu spożywczym, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym.
MIANOWICIE: Warunki sanitarne w skontrolowanych zakładach są zgodne z warunkami wymaganymi
przez Republikę Kuby w takiego rodzaju zakładach.
MIANOWICIE: Rzeczypospolita Polska posiada sieć laboratoriów, które zapewniają kontrolę
bezpieczeństwa w łańcuchu żywności pochodzenia zwierzęcego, od produkcji podstawowej do produktów
gotowych, do spożycia krajowego i do eksportu, oraz prowadzi krajowe programy sanitarne nadzoru, kontroli
i/lub zwalczania chorób zgodnie z zalecaniami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).
MIANOWICIE: W trakcie procesu inspekcji skontrolowano istnienie urzędowej kontroli przeprowadzanej
w produkcji podstawowej, sprawdzono aspekty takie jak zdrowie i opieka, identyfikacja pochodzenia i
żywienie zwierząt, kontrola stosowania lekarstw, higiena, warunki sanitarne, jakość i bezpieczeństwo
produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.

MIANOWICIE: Wyniki oceny Urzędu Weterynaryjnego Republiki Kuby odnośnie kontroli łańcucha
żywnościowego prowadzonej przez Główny Inspektorat Weterynarii wykazały, że zawiera podstawowe
zasady etyczne, organizacyjne i techniczne oraz posiada wystarczające zasoby ludzkie i materialne aby
właściwie zapewnić jakość i bezpieczeństwo żywności.
MIANOWICIE: Główny Inspektorat Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej stale przeprowadza kontrole
weterynaryjne poprzez międzynarodowe bariery sanitarne.
MIANOWICIE: Osoba, która rozstrzyga w tej sprawie została mianowana Dyrektorem Dyrekcji ds.
Zdrowia Zwierząt, Uchwałą Ministra Rolnictwa nr 375/16 z dnia 3 maja 2016 roku.
DLATEGO: Zgodnie z przyznanymi mi uprawnieniami
POSTANAWIAM:
PO PIERWSZE: Uznaję System Kontroli i Nadzoru produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ustanowiony przez Główny Inspektorat Weterynarii Rzeczypospolitej
Polskiej w odwiedzonych zakładach i uznaję świadectwa wydane przez Główny Inspektorat Weterynarii w
celu eksportu do Republiki Kuby produktów mlecznych, drobiu, wołowiny i ich przetworów pochodzących z
tych zakładów.
PO DRUGIE: Zezwalam na eksport drobiu i jego przetworów ubojnie i przetwórnie wymienione poniżej, a
co za tym idzie, upoważniam właściwe polskie organy do wydania świadectw w celu eksportu do Republiki
Kuby z następujących zakładów:

Odwiedzone zakłady

Numer zakładu

1 World Meat Industry Sp. z o.o.

06010305

2 Przedsiębiorstwo Drobiarskie "DROBEX" Sp. z o.

04033902

PO TRZECIE: Zezwalam na eksport mleka i jego przetworów zakłady wymienione poniżej, a co za tym
idzie, upoważniam właściwe polskie organy do wydania świadectw w celu eksportu do Republiki Kuby z
następujących zakładów:

Odwiedzone zakłady

Numer zakładu

1. Zott Polska Sp. z o.o.

16611601

2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin

14031601

3 ARLA FOODS SPÓŁKA AKCYJNA

32011602
_________ —

PO CZWARTE: Zezwalam na eksport wołowiny i jej przetworów zakłady wymienione poniżej, a co za tym
idzie, upoważniam właściwe polskie organy do wydania świadectw do eksportu do Republiki Kuby z
następujących zakładów:

I1I

Odwiedzone zakłady

Numer zakładu

Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o.

30063801

PO PIĄTE: W przypadku zajścia niekorzystnych zdarzeń w sytuacji zdrowia zwierząt w Polsce odnośnie
chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia i które ograniczają międzynarodową wymianę produktów
pochodzenia zwierzęcego, niniejsze Rozporządzenie straci ważność ze skutkiem natychmiastowym.
PO SZÓSTE: Niniejsze Rozporządzenie ma ważność 2 lat od daty jego podpisania.
PO SIÓDME: O odnowienie zezwolenia sanitarno-weterynaryjnego, jeżeli uzna się to za stosowne, należy
wnioskować co najmniej 90 dni przed jego wygaśnięciem.
POWIADAMIA SIĘ z uwierzytelnioną kopią Główny Inspektorat Weterynarii podlegający Ministerstwu
Rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Handlu Zagranicznego i Inwestycji Zagranicznych Republiki
Kuby.
KOMUNIKUJE SIĘ właściwym osobom fizycznym lub prawnym.
ARCHIWIZUJE SIĘ oryginał w Prawnym Departamencie Dyrekcji ds. Zdrowia Zwierząt.

Hawana, dnia 21 listopada 2016 r.
dr Jorge Luis Milián Darias
Dyrektor Generalny
(pieczęć i podpis: MINISTERSTWO ROLNICTWA, INSTYTUT MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ,
GŁÓWNA DYREKCJA)

