
MEMORANDI'M

między Inspekcją Weterynaryjną Rzec4pospolĘ Polskiej a Federalną Służbą
Nadzoru Wetertnaryjnego i Fitosanitamego

o warunkach dostaw produkńw pochodzenia z.uu.terzęcegg
do Federacji Rosyj skiej

12 gnrclnia 2007 r' w Moskwie odbyĘ się rozrnowy Ministsa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Rzec4ypospolitej Polskiej M' Sawickiego i Mnistra Ro|nichł?
Federacji Rosyjskiej A.W. Gordiejewa na temat ekspońu z Rzecąpospolitej
Polskiej do Federacji Rosyjskiej produktów pochodzenia zwierzęcego. W celu
realizacji podjęĘch podczas roaów decyzji, Inspekcja .weterFaryjna

RzeczypospolĘ Polskiej i Federalna Sfużba Nadzoru weter'laryjnego i
Fitosanitamego (Rosselchoznadzor) działająp w ramach Memoraldum z dnia 2
września 2004 r. między wsŃhotą Eulopęjską a Federaoją RosyjsĘ odnośnie
świadełtw zdrowia na złłierzęta i produĘ pochodzenia zwietztpego,
pęEznBEm|]ę na ekspolt z UE do Rosji i Załąam3klem do niego z dnia 4
kwietnia 200ó r. dotyczqpym tanĘorfu produktów pochodzenia w,ierz$.ego z
UE i tranzynr takich produktów Wez tŁrytoriuglUE do Federacji Rosyjskiej
uzgodnĄ., co nasĘpuje:

l. w celu skutecaej korrtroli dostarczanego z Rzorz}posPolĘ Polskiej do
Federacji Rosyjskiej mięsa i surowych produktów mięsnych będąpo:lyjęte
następujqpe Focodury:

. dostawy z Połski do Rosji mięsa i surowych produlr:tów mięsnych
bęĄ realizowaue od ltromenfu podpisania niniejszego
Memomndum tylko be4pośrednio z zakładów atestowanych w 2007
roku do eksportr.r swojej produkcji do Federacji Rosyjskiej bez
Ęmczasowego przechowywania i dzięlęnia partii, po wystawieniu
świadectwa ostalecznego'

' po p'zedstawieniu przez polską stouę wniosków proc€s ateslacji
zakładów mięsnych zaintercsowanych ekspoltem mięsa i surowych
produków mięsnych Ędzie kontynuowany w 2008 roku'

' suowiec mięsny celĘfikowany ptzez TnŚpekcję Weterynaryjną RP
powinien odpowiadac w],mogom olceślon}m w Memorandum z
dqią 2 t'rześnia 20M roku oraz niniejszego Memorandum.

r dostawy wskazanego surowca mięsnego, odprawianego na adres
rosyjsKch firm-odbiorcóq bęĄ realizowane z obowiq-zkowym
wsĘnym powiadomieniem o produkcji polskiego pochodzenią
i skierowanięm scentralizowanej informacji o wsk3zanycb
przesyłkach na adres Rosselchoanadzorujeden raz na I0 dni począ



elekroniczną i jeden raz na miesiąc za pośrednictwem ArLbasady
Rzec4pospoliĘ Polskiej w Moskwie;

t na pierwsz'm ętapie dostawy z Polski do Rosji surowca mięsnego
będą realizowanę do/poptzez obwód Kaliningradzki baffportem
samochodolł}m przłz drogowe przejście granicare

,,Bagrationowsk.'' i bŹnsportem kolejorym przez koĘowe
przejście granicae ,'N4amonowo'', oraz pvet obwód Briansk
trarsportem samochodow;m przez drogowe przejście graniczne
,,Trojebortrroje'' i drogowe Fzejście graniczlle ,Boga/'. Po
przeówiczeniu mechanizmu organizacji kontroli weterynaryjnej i
otrzymaniu gwarancji od polskiej tnspekcji Weterynaryjnej o
organizacji granicaego nadzoru wetery'naryjnego, będzie
fozpa'.lzorla kwestia dostaw surowca mięsnego prznz Obwód
Smoleriski prry obońąpkowpr zgłoszeńu przesyłki w punkcie
przyjęcia powiadomień celnych na drogow1m przejściu $anican}m
,'Krasnoje'' i ,JGasqj Kanień" (obwód Branski)'

l.1' strony ustanowią bezpośrędni kontakt pomiędzy oficjalnymi
pełnomocn1mi osobami dokonującymi państwowej granicalej kontroli
weterynaryjnej na wskazanych w pkt. I niniejszego Memorandum,
rosyjskich i odpowiednich polskich przejściach granicarycĘ w celu
wlmlany informacji operacyjnej
o przeliraczaniu paóstwowej granicy sbotr przez surowiec mięsny.

osobami odpowiedzidnyn a koordlnację tej prscy, włącanie z
otrrymaniem informacji, są

ze strony rosyjsKej:
. w Rosselchoznadzorze - W. A. Meniekin, naczełaik wydziału

Urzdu Nadzoru weter)laryjnego (tel./faks (+7 495) 975-17-48, e-matl':
Y.meniakin(A$d.msx.ru);

- w Urzę,dzie Rosselcboaradzoru obwodu Brialskiego _ A.S.
Gapiejenko lastępca Szefa Urzę,du (e1. (+483f) 75-28-49, fakŚ (+4832)
75-37-17, e-mail: veter@online.debrunsldru);

. w Urzędzie Rosselchozmdzoru obwodu Kaliningradzkiego _ S. A.
Jakowlewą Zastępca Szefa Urzędu (tel. (+4012) 96-05-25' faks (+4012)
96-08-30. e-mail; vetnadzorklad2o06@ambler.ru);

ze strony polskiej:
. Jolanla Krupa _ starszy inspektor w Głótvqtn Inspektoracie

wętęrynąrii te1. + 48 - 22. 623.|.7.|7 e.mait Jolanta.krupa@wetgiw.gov'pl;
- p.o. Graniczrry Lekarz Weterynarii w Bezledach (Przejście granicae

z obwodem Kaliningradzkim) Lech Blią l 1 .200 Bańoszyce



Tel. + 48 89 7616 40, + 48 89 '1616641, Faks + 48 897616505 e-
nail:bezledy.griw@wetgiw.gov.pl;

. Graaiczrry Lekłr.z Weterynarii w Dorohusku (przejście graniczre z
Illcain4) Aleksander Wojtowicz ul. Granicaa l, 2f-U5, tel. +48
825661744, F eks + 48 8f56617'13 e-matl: dorohusk.griw@wetgiw.gov.pl;

- Graniczny Lekarz Waerynarii w Erebennem (przejście granicae z
Ulaaind' Mlosła\v Szewczd 2f480 Lubycza Królewską Tęl. + 48
833763686' Faks + 48 833763688, e'nail: hrebenne.griw@weęiw.gov.pl;

- Granicay Lekgrz Weterynarii w Korczowej furzejście graniczrre z
tlhaind, Wiesław Tomaszewski, 37-522 N&yny' Tel./Faks + 48
1.6628f342,
+ 48 |66241990' ę-v!ail: korczowa.g:iw@wetgiw.gov.pl.

1 .2 Kwestie dalszej atestacji polskich zakładów zai]rter€sowanych dostawami
swojej produkcji do Federacji Rosyjskiej bęĄ regulowarre zgoduie z
prośbami Inspękcji weter}:oaryjnej Polski i prośbami rosyjskich
zwiq.z,ków importeńw mięsa

l.3 N8sĘpńe, w miarę rozszerzania objętości eksportu surowca mięsrrego
shony mogąIozpatŹyć kwestię zwiększenia ilości prmktów granican1,ch
dla realizscji dostaw tej produkcji.

1'4 strony doszły do porozurrienia w kt€stii konieczr:ości kontpuacji
konseukĘ'r'mego dialogu w celu uregulowania kwestii dostaw produktów
z Rzecz1pospolĘ Polskiej do Federacji Rosyjskiej podlegająpych
p€ństrł'owemu nadzoro\łi wet€rynaryjugmu i uzgodniły utworzenie stale
dzidającłj grupy ekspertów żożonej ze specjalistr5w Rosselchoznadzoru
i Inspekcji W*erynaryjnej Rzeczpospolitej polskiej.

2. W kwęsfi eksfo.tu z RzecąpoęoliĘ Polskiej do Federacji Rosyjskiej
gotowej produkcji saony uzgodniły, żE dostawy będą realŁowane z
zakładów:

r at€stowatrych w 2007 rcku;
. wskażnych przez sbonę polską do kołtroli, ale nie poddanych

aud}towi w 2007 rcku, z gwaraocją Inspekcji Weterynaryjnej RP
o pózniejszej kontoli tych zakładów pruez specjalistów rosyjskich
w 2008 rolq:.

'3. W -kwe$i dostaw z Rzeczypospolitrj polskiej do Federacji Rosyjskej
ł''wych śviriń strony uzgodniły lastq]ujące walunki:

. śwń hodowlanych - z wyjaztem lekarza weterynarii Federacji
Rosljskiej do gospodartw w celu przeprowadzenia kontroli. W
przypadku zgodności sprawdzairych gospodarstw z rosyjskimi
Ęm.aganiami weterynaryjn).ni jest przeprotadzana selóicja i



kwamntanna pogłowia w obecAości przedstawiciela paDstwowej
shtżby wętęrynalyjnej Federacji Rosyjskiej;

. świń rzeźlych i Fosiąt do fuczu - z gospodarstw, które pzesĄ
kontolę z pouytywn).m rezultątem. odpowiadajągych rosyjskim
wylaaganiom weterynalyjnłm i apjdująpyoh się na zatwierdzonej
przez Rosselchoznadzor liście.

obecnie dozwolony jest wwóz źłwych świń przęz nastq}ujące
rosyjskie przejścia graniczne: międzynerodorre drogowe przejście graniczne

'Pieczoły''
i międzpalodowe przejście samochodowe,,Ubyli'ka" (obwód Pskowski)'
rniędzyna.rodowe drogowe przejście gmniczrre''KĘisepp'' (obwód
Leningiadzki), prrnkt wstęnęo powiadomienia,'Krasnaja Gorka" (obwod
Smoteński), mię.dzynarodowe dlogowe przejście graniczne

,pagrationolrsk" (obwód Kaliningradzki)' puntt wstępnego powiadomienia

'Jłasnyj IGmień'' (obwod Brianski).
W przyszłości, w miaę rozszerzania objętości ekĘorfir zwierząq

sboDy moga lozpat:zyć kw€śię zrłiększenia ilości punktów kootoli dla
realizacji dostaw.

4' w zWią,LI z pojawieniem się na tgrytońum Polski grypy ptaków
i koaiecznością wwozu z Polski do Rosji ma&riału hodowlanego (kulcząt
jednodniowyoh i jaj konsumpoyjnych) stsony uzgodliły zastosowanie
zasad zgodnych z Memonndum pomiszy Unią EuropejsĘ a Federacją
Rosyjską odnośnie zasad stefowania i regionalizałji \ł dziei.zi]de
weteryaarii z dni'a 4 kwietnia 2006 roku.

Polska Inspekcja wetefynaryjoa regulamie będzie F|"EkBa"wać pęłĄe
informacje na adrcs Rosselohoanadzonr o rytuacji w Polsce w zalnesie grypy
ptaków, jej geogra.ficzrrego rozprzęstrzeńanią ilości zachorowĄ padĘch'
zebitych i zlikwidowaaych ptaków, zastosowanych w łraju działaniach
mają:ych na celu lilcłidację i plofilaktykę tego zachorowanią \|łE)zńię ze
szczepierriem ptaków.

Główoy Lekarz weter}'naiii
RzecrypospolĘ Polskiej

Szef Federalnej Służby
Nadzoru Wetelynaryjnego
i Fitosanitamego

f., ź-( E.I,ech

swie'ogonĘ dnia 19 grudnia 2007 r.



ANEKS
do Memorandum pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną Rzeczypospolitej Polskiej

a Federalłą Sfużbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego
o warunkach dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do Federacji

Rosyjskiej
z dnia 19 gnrdnia 2007 r.

Zgodrue z Protokołem z posiedzenia polsko-rosyjskiej grupy roboczej
(22 gnrdnia 2010 r., Warszawa) Rosselchomadzor i InspeĘa Weterynaryjna
RzeczypospolĘ Polskej uzgodniĘ 'łlrowadzenie do Memorandum pomięĄl
Inspekcjq Weterynaryjnq Rzecz,pospolitej Polskiej a Federalną Służbq Nadzoru
W.eterynaryjnego i Fitosanitatnego o warunkąch dostaw p'oduktów
pochodzenia zwietzęcego do Federacji Rosyjskiej z dnia 19 grudnia 2007 r.
naĘpujapych zmian:

1. w puŃcie 1 akapit l Memorandum aedagowanym następująco:
,,dostawy z Polski do Rosji mięsa i surowych wyrobów mięsnych będą
realizoware od momentu podpisania niniejszego Memorandum tylko
bezpośrednio z zakJadów atęstowanych w 2007 roku do ekspornr swojej
produkcji do Federacji Rosyjskiej bez tymczasowego przechowywania
i dzielenia pafiii' po wystawieniu świadectwa ostatecznego''
wykreślió zapis ,,w 2007 roku''.

2. W punkcie 1 wykreślić akapit 2.

3' W punkcie 1 wylotślić akapit 4.

4. W puŃcie 1 akapit 5 zamienić na następuj ący zapis:
,,dostawy towarów podlegających narłz61gwi weterynaryjnemu, w tym żywych
zwieęĄt. na ter}'todum Federacji Rosyjskiej są dozwolone pruez ptzejścia
graniczne/morskie poĘ handlowe na rosyjskim odcinku zevrnętrznej granicy
Unii Celnej' w których utworzone są pododdziały orgalów lcontrcIi
weterynaryjnej, a także pnez yzejśdta grarńcnle, położone na białoruskim
odcinku zewnęEalej granicy Unii Celnej zgodnie z zezwoleniami na wwóz,
wydanymi dla rosyjskiego importera.

Wykaz przejść granicznych przez zewnętłzną granicę Unii Celnej,
znajdujących się w strefie odpowiedziahości terytolialnych zarządiw
Rosselchozradzoru' a także w klórych dokonuje się granicznej panstwowej
konfuoli weteryłraryjnej @epubliki Białorusi) jest umiesuczony na oficjalnej
stoonie internetowej Rosselchoaadzoru w rozdziale ,,Unia Ceha"
htfi ] ://www. lsvps.l.t/fsvps/ill1 j]ońExpQ!!h!@i2YkLb!u!'



Dostarły produ1ctów pochodzenia zwierzęcego, odprawianych na adres

rosviskich firm-odbiorców tanspo'tem kolejowym, samochodowym lub

'"oi'ti., powinny być dokonywane z obowiązkow),rrr, wstępnym

powiadomieniem drogą elektroniczną przesyłanym na przejścia grarucme po

iażdej dostawie p'"auno* pochodzenia zwierzęcego z Rzeczypospolitej

eoi.r.i";, u także przekaąryaniem comiesięcznej zbiorczej informacji do

Rosselchoztadzoru e'mail: v'fętisov@svfl<.nrcx.l.u'';

5. W podpmkcie 1.1 zapis ',- w Urzędzie Rossęlchoznadzo'ru obwodu

Branskiego - A. S. Gapiejenlio, Zastępca SzefalJrzędu (tel. (+4832) 75.28.49'

rau i++d:z; 75.37.1i, e.mail: vetel@on]ine.deblunst.'r.ll'' zamienić na zapis

,'w Urzędzie Rosselchozrradzoru obwódu Branskiego i Smolenskiego _ A. S.

óapiejenko, nacze]nik oddziału (tel, (+4B3f) 7 5.28-49, faks (+4832) ?5-37-1,1,
e-mail: veter@online-debrLmsk.ru"

6. W podpukcie 1.1 zapis ,,Jolanta Krupa - starszy inspektor w Głównym
Inspektoracie 

. 
Weterynarii tel. +48-ff .6Ż3 -|7 '|7. e.mail

iolanta.krupa@weteiv''eov.pl'' zamięnić na,,Jolanta orlńska-Krupa -

.p*.i"tirt" * OtOwnym Inspektoracie Weterynarii. teI' +48 22 5A? 31 46'
e-mai1: i olanta.krupa@wetsirv. sov.pl".

7. W podpunkcie 1.1 dodać do juz wyrnienionych dodatkowe osoby
odpowiedziabe ze stronY Polskiej:
. Dariusz Mieleszt<o . Graniczny Lekarz weteĄ.narii w Kuźnicy
Białostockiej (przejście granicale z Repub1ik4 Biatorusi), 16-i23 Kuźnica ul.
Graniczna 

- 
i-, iel' (+48 85) 722-47-00, 72f40-09' e-mail:

kuznica. griw@wetgiw. gov'Pl

- Hanna Łubiriska . Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdyni (transport drog4
morską), 81-127 Gd1.nia. ul. Kwiatkowskiego ó0, tel. (+48 58) 621 38 43'
faks (ią8 58) 621 38 60 , e-mail: edvnia.gliw@weteiw.pov.Dl

- Dariusz Walecki - Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdansl<u (hansport

drogą morsĘ)
iCf gO-Odi Gdansk, ul. Kontenerowa 9, tel. (+48 58) 737-78-60; fax (+48

58) 73',1-69-05, e-mail: edansl(.gl.iw@tĄ,ętgiw.Eov.p],

sekretariat@eriwsda.Pl
rcz to-sss cańsk. ul' M. Chodackiego 31, tel. (+48 58) 737-69-03;

tei./faj{ (+48 58) 737 -69-04, e-mail: gdansk.sl iw@wetgiw'gov"pl

. Leszek Szostak - Graniczrry Lekarz Weterynarii w Szczecinię (tralsport
drogą morsĘ), 70-606 Szczecin' ul. Hqtriewieckiego 80, tel. (+48 91) 430-
as -ąi, ązo.tj'ąz' ą3o-83-41, e-mail: szczegln.qriw@iE1g!]ł.gQ]!p1



8. Punld 2 zredagować następująco:
,,W kvlestii ekspoitu z Rzeózpospolitej Polskiej do Federacji. Rosyjskiej
gotowych produktów mięsnych Strony u zgoduĘ , iż dostawy będą dokonywane

i zaHadów, umieszczonych na listach zakładów, posiadających pmwo ekspolfu
produktów gotowych z Polski do Federacji Rosyjskiej, zgodnie z P|.zepisąmi'dotyczącyni 

Jediolitego trybu plzeprowadzania uspólnych kontroli obielłów

ora, pbbieranio próbek towarów (1trodulctów) podlegajqcy.ch konn'oli
weteryiaryjnej (nadzorowi), ratwierlzonyri przez Decyzję Komisji Unii Ceinej
18 czerwca 2010 r. m 317".

9. Usrmąć dwa ostatnie akapĘ punkh.r 3 Memorandum.

10' 
-W 

związku ze stabl|izĄą sytuacji epizootycznej dotyczącęJ głpy
ptaków na terytorium RzeczypospolĘ Polskiej punlct 4 Memorandum utracił
swoia moc,

Główny Lekarz eterynarii
Rzeczypospoli j Polskiej

.r,

L/, d,Q W44.

Szef Federalnej
Służby Nadzoru
Weterynaryjnego i Fitosanitamego

Ło //.


