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REPUBLIKA KUBY 

MINISTERSTWO ROLNICTWA 

DYREKCJA ZDROWIA ZWIERZĄT 

 

Zarządzenie Nr 2/18 

PONIEWAŻ: Porozumienie Nr. 7738 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2015 r., określa 

funkcje, prawa i strukturę Ministerstwa Rolnictwa, akceptując stworzenie Dyrekcji 

Zdrowia zwierzęcego w miejsce nieistniejącego Instytutu Medycyny Weterynaryjnej. 

PONIEWAŻ: Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 969 z dnia 24 października 2016 r. 

Ministra Rolnictwa, Dyrektor Departamentu Zdrowia Zwierząt w Ministerstwie 

Rolnictwa wydaje Zarządzenia w sprawie Pozwoleń Sanitarno-Weterynaryjnych dla 

zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi lub pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego 

przeznaczonego do spożycia przez zwierzęta, leków i innych produktów do użytku 

weterynaryjnego, zarówno wytwarzanych w kraju, jak i importowanych. 

PONIEWAŻ: Wśród funkcji Dyrekcji Zdrowia Zwierząt znajduje się też ta, dotycząca 

ochrony terytorium krajowego, zapobiegająca wprowadzaniu chorób zwierząt lub 

środków ułatwiających ich rozprzestrzenianie się. 

PONIEWAŻ: W dniach od 12 do 30 października 2017 r. została przeprowadzona 

inspekcja i rozpoznanie oficjalnego systemu kontroli ustanowionej przez Główny 

Inspektorat Weterynarii, przy Ministerstwie Rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej dla 

zakładów zainteresowanych eksportem na Kubę, w tym weryfikację od produkcji 

podstawowej, rzeźnie, zakłady przetwórcze produktów mięsnych i mlecznych wśród 

których znajdował się zakład PSLT Sp. z o.o. Nr. 22611106. 

PONIEWAŻ: W Zarządzeniu 72/2014 z dnia 26 grudnia 2014 r. wydano pozwolenie 

dla zakładu Pomlek-Raciąż Sp. z o.o. Nr. 14201603, zaobserwowano, że aktualnie 

podlega temu samemu oficjalnemu systemowi kontroli, jaki został ustanowionych 

przez Główny Inspektorat Weterynarii RP.   



PONIEWAŻ: Rzeczypospolita Polska przedstawia pozytywną sytuację zoosanitarną 

w odniesieniu do gatunków zwierząt najbardziej istotnych i jednocześnie posiada 

oficjalne laboratoria, gwarantujące natychmiastową diagnozę pojawiających się 

(nowych) chorób zgodnie z ustaleniami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, OIE 

PONIEWAŻ: Rzeczypospolita Polska posiada sieć laboratoriów, która gwarantują 

kontrolę bezpieczeństwa łańcucha żywności pochodzenia zwierzęcego, począwszy 

od podstawowej produkcji aż do produktów końcowych przeznaczonych do spożycia 

wewnętrznego i na export.  

PONIEWAŻ: Rzeczypospolita Polska utrzymuje warunki KRAJU WOLNEGO od 

Pryszczycy bez szczepień. 

PONIEWAŻ: Rzeczypospolita Polska utrzymuje warunki KRAJU WOLNEGO od 

Wysoce Chorobotwórczej Ptasiej Grypy. 

PONIEWAŻ: Rzeczpospolita Polska jest klasyfikowana przez OIE, jako kraj  

KONTROLOWANEGO RYZYKA w odniesieniu do encefalopatii gąbczastej bydła, 

znanej jako BSE, stosując konkretne działania, w których wyróżniają się programy 

aktywnego nadzoru, kontrolujące substancje używane w paszach dla zwierząt, 

inspekcje zakładów przetwórstwa półproduktów ubocznych i ubitych zwierząt oraz 

kontrolę materiałów specyficznego ryzyka przed ich wejściem do łańcucha 

żywnościowego zarówno w handlu krajowym, jak  i zagranicznym. 

PONIEWAŻ: Rzeczpospolita Polska wdrożyła krajowe programy zdrowotne w celu 

nadzoru, kontroli i/lub zwalczania chorób zgodnie z zaleceniami Światowej 

Organizacji Zdrowia Zwierząt, O.I.E. 

PONIEWAŻ: W czasie przeprowadzania kontroli można było zweryfikować istnienie 

oficjalnej kontroli ustanowionej w produkcji podstawowej, sprawdzając takie aspekty 

jak zdrowie i dobrostan, identyfikowalność i wyżywienie zwierząt, a także kontrolę 

stosowania leków, higienę, leczenie oraz jakości i bezpieczeństwa produkcji leków. 

żywności pochodzenia zwierzęcego. 

PONIEWAŻ: Warunki higieniczno-sanitarne stwierdzone w skontrolowanych 

zakładach, są zgodne z wymogami Republiki Kuby. 

 

PONIEWAŻ: Wyniki oceny Państwowej Służby Weterynaryjnej Republiki Kuby w 

odniesieniu do kontroli łańcucha żywnościowego dokonanej przez Główny Inspektorat 

Weterynarii wykazały, że występują w niej podstawowe zasady o charakterze 

etycznym, organizacyjnym i technicznym oraz że dysponuje zasobami ludzkimi oraz 

wystarczającymi materiałami, w celu odpowiedniego zagwarantowania jakości i 



bezpieczeństwa żywności. 

PONIEWAŻ: Główny Inspektorat Weterynarii w RP utrzymuje cały czas kontrole 

weterynaryjne poprzez międzynarodowe bariery sanitarne. 

PONIEWAŻ: Ten, który zarządza, został mianowany dyrektorem Dyrekcji ds. Zdrowia 

Zwierząt, uchwałą nr 375/16 z 3 maja 2016 r. Ministra Rolnictwa. 

W ZWIĄZKU Z TYM: W ramach wykonywania przyznanych mi uprawnień 

ZARZĄDZAM:  

PO PIERWSZE: Uznać System Kontroli i Nadzoru produkcji żywności pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonego do spożycia przez ludzi, ustanowiony przez Główny 

Inspektorat Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, a także uznać certyfikaty wydane 

przez Główny Inspektorat Weterynarii w związku z eksportem do Republika Kuby 

wymienionych produktów. 

PO DRUGIE: Oświadczyć, że zakłady PSLT Sp. z o.o. otrzymuje pozwolenie na 

eksport mleka i swoich produktów. Nr. 22611106 i w konsekwencji upoważnić 

właściwe polskie władze do wydawania certyfikatów eksportowych do Republiki Kuby 

z w/w zakładu. 

PO TRZECIE: Odnowić (przedłużyć)  pozwolenie sanitarne dla zakładu Pomlek-

Raciąż Sp. z o.o. Nr 14201603 skontrolowanego i zaaprobowanego Zarządzeniem 

72/2014 z 26 grudnia 2014 r. 

PO CZWARTE: W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian w sytuacji 

zoosanitarnej w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do chorób zwierzęcych 

mających znaczenie dla handlu międzynarodowego, to Zarządzenie zostaje uchylone 

ipso facto. 

PO PIĄTE: Niniejsze Zarządzenie ma ważność przez dwa lata począwszy od daty 

jego podpisania. 

PO SZÓSTE: Przedłużenie pozwolenia sanitarno-weterynaryjnego, jeżeli uzna się to 

za stosowne, będzie procedowane nie mniej niż 90 dni przed jego wygaśnięciem.  



POWIADOMIĆ kopią uwierzytelnioną Główny Inspektorat Weterynarii przy 

Ministerstwie Rolnictwa RP oraz Ministra Handlu Zagranicznego i Inwestycji 

Zagranicznych Republiki Kuby. 

POWIADOMIĆ wszelkie osoby fizyczne i prawne do których ma zastosowanie (się 
odnosi). 

ZARCHIWIZOWAĆ oryginał w dziale prawnym Ministerstwa Rolnictwa. 

Wydane w Hawanie dnia 19 lutego 2018 r.
 

[nieczytelny podpis]

Dr. Jorge Luis Miliárí Darias  

Dyrektor 

 

[okrągła pieczęć: Dyrekcja Generalna, Instytut Medycyny Weterynaryjnej 

Ministerstwa Rolnictwa] 


