Porozumienie ramowe
z dnia 21 września 2007 r.
zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym
i Głównym Lekarzem Weterynarii
o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i
organów Inspekcji Weterynaryjnej
§1
Przepisy ogólne
1. Niniejsze porozumienie określa szczegółowe warunki i sposób współdziałania w zakresie:
1) sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności w
zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz inne środki
spożywcze, o którym mowa w art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225),
2) zwalczania chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z
ludzi na zwierzęta;
2. Niniejsze porozumienie określa również:
1) zasady i zakres bieżącej współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i
Inspekcji Weterynaryjnej, mające na względzie zapewnienie sprawnego nadzoru nad
przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz nad sytuacją
epidemiologiczną i epizootyczną w zakresie chorób odzwierzęcych (zoonoz),
2) nadzór nad zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
3. Współdziałanie i współpraca będą przebiegać przy pełnym respektowaniu kompetencji
organów obu Inspekcji wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności z
przepisów:
1)
2)
3)
4)
5)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach;
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt;
6) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego;
7) ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach;
8) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności;
9) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
higieny środków spożywczych;
10) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego;
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11) rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające
szczegółowe zasady organizacji urzędowej kontroli nad produktami pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonymi do spożycia przez ludzi;
12) rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i
dobrostanu zwierząt;
13) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
oraz aktów wykonawczych do tych ustaw lub rozporządzeń wspólnotowych.

§2
Współpraca na szczeblu centralnym
1. Główny Lekarz Weterynarii oraz Główny Inspektor Sanitarny przekazują sobie nawzajem
listy podmiotów działających na rynku spożywczym, wspólnie nadzorowanych przez
organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2. W Głównym Inspektoracie Weterynaryjnym i w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
uruchomione zostaną, w terminie 6 miesięcy od daty podpisania niniejszego
porozumienia, punkty kontaktowe służące bieżącej wymianie informacji, innych niż
powiadomienia w ramach systemu RASFF, pomiędzy tymi Inspektoratami istotnych ze
względu na bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz na sprawowanie bieżącego nadzoru
w ramach urzędowej kontroli żywności.
3. Główny Lekarz Weterynarii oraz Główny Inspektor Sanitarny przekazują sobie
wzajemnie nie rzadziej niż raz do roku zestawienia wyników badań monitoringowych lub
urzędowej kontroli żywności, pasz oraz zdrowia zwierząt mającego wpływ na zdrowie
publiczne.
4. Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Lekarz Weterynarii współpracują i uzgadniają
informacje przesyłane do systemu RASFF w zakresie środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3 przekazywane są w wersji elektronicznej.

§3
Przekazywanie list zakładów
1. W ramach współdziałania i współpracy organy obu Inspekcji wszystkich szczebli właściwe
ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej podmiotów, przekazują
sobie listy zakładów:
1) produkujących lub przechowujących środki spożywcze wspólnie nadzorowanych
przez Inspekcję Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Sanitarną;
2) prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży
produktów pochodzenia zwierzęcego „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej);
3) w przypadku zakładów produkujących lub przechowujących środki spożywcze, które
produkują lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe dla zwierząt – listy
tych zakładów organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazują organom Inspekcji
Weterynaryjnej;
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2. Listy zakładów, o których mowa w ust. 1 będą zawierać:
1) pełną nazwę zakładu;
2) adres siedziby podmiotu gospodarczego i miejsce prowadzenia działalności;
3) przedmiot działalności zakładu;
4) w przypadku podmiotów gospodarczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 zakres
nadzoru sprawowanego przez daną inspekcję;
5) adnotacje o zmianach w zakresie wpisów na liście.
3. Listy dotyczące zakładów podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej będą
zawierać dodatkowo weterynaryjny numer identyfikacyjny,
4. Listy, o których mowa w ust. 1 podlegają aktualizacji nie rzadziej niż raz na sześć
miesięcy.
5. W celu płynnej wymiany informacji organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej
Inspekcji Sanitarnej wszystkich szczebli przekazują sobie wzajemnie adresy poczty
elektronicznej oraz numery faksów stanowiące punkty kontaktowe, które muszą być
aktualizowane.
§4
Nadzór nad zakładami
1. W zakładach, w których dokonuje się rozbioru mięsa, produkcji mięsa mielonego
przeznaczonych do wprowadzenia na rynek oraz surowych produktów mięsnych, lub
obróbki innego nie przetworzonego surowca pochodzenia zwierzęcego, a jednocześnie
produkuje lub wprowadza do obrotu inne środki spożywcze, nadzór nad tą częścią
obiektu, w której odbywa się rozbiór mięsa, produkcja mięsa mielonego oraz surowych
produktów mięsnych przeznaczonych do wprowadzenia na rynek, obróbka innego nie
przetworzonego surowca pochodzenia zwierzęcego lub przechowywanie produktów
pochodzenia zwierzęcego wymagających kontrolowanej temperatury składowania,
sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.
2. Nadzór nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia niezwierzęcego, lub w której
skład wchodzą przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego mogą sprawować
wspólnie obie Inspekcje – w przypadku gdy przepisy państwa przeznaczenia produktów
lub inne przepisy stanowią o konieczności posiadania przez taki zakład nadzoru
weterynaryjnego lub weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
3. Nadzór nad zakładami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w
sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej),
sprawuje Inspekcja Weterynaryjna,
4. Ustala się następujące zasady nadzoru obu Inspekcji na targowiskach:
1) nadzór nad tymi obiektami na targowiskach, w których dokonuje się rozbioru mięsa,
produkcji mięsa mielonego przeznaczonego do wprowadzenia na rynek lub obróbki
innego nieprzetworzonego surowca pochodzenia zwierzęcego sprawują organy
Inspekcji Weterynaryjnej;
2) nadzór nad obiektami na targowiskach, w których produkuje się lub wprowadza do
obrotu środki spożywcze niezwierzęcego pochodzenia oraz w których dokonuje się
siekania, dzielenia, porcjowania a także mielenia mięsa na życzenie konsumenta,
sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
3) nadzór nad działalnością w zakresie sprzedaży bezpośredniej, marginalnej, lokalnej i
ograniczonej produktów pochodzenia zwierzęcego, sprawują organy Inspekcji
Weterynaryjnej,
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4) Nadzór nad obiektami lub urządzeniami ruchomymi lub tymczasowymi będącymi w
posiadaniu podmiotów innych niż wymienionych w pkt. 3, sprawują organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. W przypadku stwierdzenia sprzedaży bezpośredniej, marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
oraz sprzedaży, o której mowa w ust. 3, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
powiadamiają organy Inspekcji Weterynaryjnej.
6 Kontrole w zakładach podlegających wspólnemu nadzorowi, przeprowadza się z
częstotliwością wynikającą z oceny ryzyka oraz każdorazowo w razie konieczności. Z
kontroli sporządza się wspólny protokół według wzoru określonego w przepisach
wydanych na podstawie art. 74 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
7 Organy inspekcji przekazują sobie wzajemnie informację o wynikach przeprowadzonych
kontroli.

§5
Przekazywanie informacji na szczeblu powiatowym
W ramach współdziałania i współpracy, organy szczebla powiatowego obu inspekcji
zobowiązują się do:
1) przekazywania sobie informacji i dokumentów dotyczących naruszeń przepisów, o
których mowa we wstępie oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie,
których naruszenie może spowodować zagrożenie zdrowia publicznego oraz
przekazywania wyników badań laboratoryjnych;
2) wzajemnego informowania o podejrzeniu wystąpienia fałszowania świadectw, atestów i
innych dokumentów wydawanych przez obie inspekcje;
3) przekazywania sobie nawzajem informacji o podmiotach gospodarczych niewłaściwie
zagospodarowujących odpady kuchenne lub inne odpady pochodzące z zakładów
będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym podmiotów
zajmujących się sprzedażą detaliczną z uwzględnieniem również nieprawidłowości w
oznakowaniu
odpadów i dokumentacji im towarzyszącej;
4) przekazywania sobie nawzajem informacji o zwrotach produktów pochodzenia
zwierzęcego od podmiotów zajmujących się sprzedażą detaliczną do producentów tych
produktów, jeśli zwroty dotyczyć będą produktów, które wcześniej zostały przyjęte do
sprzedaży od producenta lub pośrednika handlowego;
5) przekazywania sobie na wzajem wyników badań laboratoryjnych wskazujących na
niewłaściwą jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego mogących mieć
wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt.

§6
Współpraca na etapie projektowania i odbioru zakładów
1. Zaleca się, wzajemne konsultowanie projektów budowlanych i technologicznych
zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.
2. W odbiorach nowych lub adaptowanych zakładów produkujących środki spożywcze
pochodzenia zwierzęcego, dokonywanych w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane,
uczestniczą przedstawiciele obu inspekcji.
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§7
Współpraca w zakresie eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów
trzecich
1. Świadectwa zdrowia lub inne dokumenty weterynaryjne, w które zaopatrywane są środki
spożywcze z udziałem produktów pochodzenia zwierzęcego, wytwarzane w zakładach, w
których nadzór pełni Państwowa Inspekcja Sanitarna wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną,
będą wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii, jeżeli to będzie konieczne.
2. Urzędowy lekarz weterynarii może wystawić świadectwo zdrowia na podstawie
świadectwa wystawionego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
3. Urzędowy lekarz weterynarii może również wystawić świadectwo zdrowia na podstawie
wyników badań kontrolnych, a także badań wykonywanych w trakcie kontroli
wewnętrznej, kontroli epizootycznej lub epidemiologicznej oraz wyników innych
urzędowych kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
4. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej współdziałają w
zakresie kontroli przeprowadzanej przez państwo trzecie w sprawie nadania nadania
zakładowi uprawnienia do produkcji na rynek tego państwa oraz w innych sprawach
związanych z procedurami eksportowymi.

§8
Współpraca na wszystkich szczeblach obu inspekcji
1. W ramach współdziałania i współpracy organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej
Inspekcji Sanitarnej wszystkich szczebli właściwe miejscowo, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania między organami
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony
Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 73, poz. 516) oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów
Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji
Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych (Dz. U. Nr 83, poz.
575), są zobligowane do:
1) niezwłocznego przekazywania sobie informacji o przypadkach wykrycia
zachorowania lub biologicznego, chemicznego, promieniotwórczego czynnika,
mogącego wpłynąć na zdrowie ludzi i zwierząt, oraz przekazywania sobie informacji
w celu przeciwdziałania wprowadzeniu produktu do obrotu lub spowodowania jego
niezwłocznego wycofania z obrotu;
2) bezzwłocznego przekazywania przez państwowych powiatowych inspektorów
sanitarnych informacji powiatowym lekarzom weterynarii o przypadkach chorób
odzwierzęcych (zoonoz) i ogniskowych zatruć/zakażeń pokarmowych po spożyciu
produktów pochodzenia zwierzęcego, stwarzających zagrożenie sanitarnoepidemiczne;
3) wzajemnego niezwłocznego powiadamiania o przypadkach wystąpienia lub
podejrzenia wystąpienia wśród ludzi lub zwierząt zoonoz, wymienionych w
załączniku Nr 1 do Porozumienia;

5

4) w sytuacjach kryzysowych, przeprowadzania wspólnych kontroli oraz udzielania
wszelkiej pomocy, przy uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej i epizootycznej
obszaru;
5) organizowania wspólnych szkoleń w zakresie kontroli systemów zapewnienia
bezpieczeństwa produkcji środków spożywczych oraz zwalczania chorób zakaźnych i
zakażeń.
2. Ponadto, w ramach współdziałania i współpracy:
1) w sytuacji wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia chorób zakaźnych lub zakażeń
podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania lub rejestracji, zgodnie z
przepisami ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach, właściwy organ Państwowej
Inspekcji Sanitarnej dokonuje niezbędnych czynności, także w obiektach
nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w których istnieje podejrzenie
występowania lub występuje źródło choroby lub zakażenia; w takim przypadku
czynności przeprowadzane są wspólnie z właściwym organem Inspekcji
Weterynaryjnej;
2) w sytuacji wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania lub rejestracji, zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o produktach pochodzenia
zwierzęcego, właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej dokonuje niezbędnych
czynności, także w obiektach nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, w których może występować źródło choroby lub zakażenia; w takim
przypadku czynności przeprowadzane są wspólnie z właściwym organem Państwowej
Inspekcji Sanitarnej;
3) w sytuacji wystąpienia zatruć, zakażeń pokarmowych lub chorób odzwierzęcych
(zoonoz) oraz w przypadku wykrycia obecności pozostałości chemicznych,
biologicznych, leków, skażeń promieniotwórczych i zanieczyszczeń w środkach
spożywczych pochodzenia zwierzęcego, organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz
Państwowej Inspekcji Sanitarnej wszystkich szczebli właściwe miejscowo
niezwłocznie wzajemnie informują się o przypadku ich wykrycia, m.in. w celu
przeciwdziałania wprowadzeniu produktu do obrotu lub spowodowania jego
niezwłocznego wycofania z obrotu;, a także niezwłocznego przerwania dróg szerzenia
się zakażenia;
4) organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej wymieniają
informacje i doświadczenia o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego na terenie kraju, udzielają sobie wzajemnie pomocy merytorycznej w
ramach sprawowanego nadzoru i wykonywanych badań laboratoryjnych oraz
przekazują informacje o organizowanych szkoleniach;
5) organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej są
zobligowane do wzajemnego udostępniania sobie materiałów dla szerzenia oświaty
zdrowotnej i weterynaryjnej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa żywności,
zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń, przestrzegania przepisów
sanitarnych i weterynaryjnych oraz ochrony środowiska.

§9
Postanowienia końcowe
1. Państwowi wojewódzcy, powiatowi oraz graniczni inspektorzy sanitarni i wojewódzcy,
powiatowi i graniczni lekarze weterynarii, mając na względzie niniejsze porozumienie
ramowe, sporządzą stosowne porozumienia, w których ustalą warunki i sposób
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2.

3.
4.
5.

współpracy i współdziałania w zakresie objętym niniejszym porozumieniem, w czasie nie
dłuższym niż sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego porozumienia.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej wszystkich
szczebli będą dokonywać okresowych, nie rzadziej niż raz w roku, ocen wzajemnej
współpracy w zakresie objęty porozumieniem.
Zmiany niniejszego porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej.
Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.
Traci moc „Porozumienie ramowe z dnia 29 października 2002r. o współpracy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej pomiędzy Głównym
Inspektorem Sanitarnym a Głównym Lekarzem Weterynarii.

§ 10
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

..................................................
Ewa Lech
Główny Lekarz Weterynarii

.................................................
Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor Sanitarny
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Załącznik Nr 1
do porozumienia ramowego
o współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej
pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym a Głównym Lekarzem Weterynarii
Lista chorób odzwierzęcych (zoonoz):
1) Pryszczyca
2) Bruceloza
3) Gruźlica
4) Wścieklizna
5) Grypa ptaków d. pomór drobiu
6) Włośnica
7) Salmonelozy
8) Toksoplazmoza
9) Listerioza
10) Leptospiroza
11) Psitakoza (papuzica) i inne chlamydiozy
12) Kampylobakterioza
13) Różyca
14) Tularemia
15) Gorączka Q
16) Wąglik
17) Jersiniozy
18) Gorączka doliny Rift
19) Nosacizna i Melioidoza
20) Tasiemczyce (łącznie z wągrzycą i zakażeniami bąblowcem)
21) Zakażenie E. coli (zwłaszcza szczepy verocytotoksyczne i enterokrwotoczne)
22) Przenośne encefalopatie gąbczaste (TSE).
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