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PosTANowlENIA oGÓLNE

s1
Niniejszy Regu|amin organizacyjny, zwany da|ej ,,Regu|aminem'', okreś|a organizację i tryb

pracy oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w

ich skład.

s2
Graniczny lnspektorat Weterynarii w Gdańsku, auany da|ej ,,|nspektoratem'', działa w

szczególności na podstawie:

1) ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.2010 r. Nr 112,

poz.744);

2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej W

województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206);

3) zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca

2010 r, w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów

weterynarii (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 roku, Nr 3

poz. 3);

4) Statutulnspektoratu;

5) niniejszego Regulaminu.

s3
|nspektorat zapewnia obsługę rea|izacji zadań Granicznego Lekarza Weterynarii, zwanego

dalej,,Granicznym Lekarzem".

ORGANIZACJA INSPEKTORATU

s4
1. |nspektoratem kieruje Graniczny Lekarz przy pomocy Zastępcy Granicznego Lekarza

Weterynari i, zwanego da|ej,,Zastępcą Gran icznego Lekarza,, .

2. W przypadku nieobecności Granicznego Lekarza zastępuje go Zastępca Granicznego

Lekarza.

3' W razie nieobsadzenia stanowiska lub nieobecności osoby, o której mowa w ust. 2,

działa|nością |nspektoratu w czasie nieobecności Granicznego Lekarza kieruje pisemnie

upoważniony przez Granicznego Lekarza starszy inspektor weterynaryjny |ub inspektor

weterynaryjny.

s5
1' Do obowiązków Granicznego Lekarza na|eŻy:

1) zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy |nspektoratu, właściwych warunkÓw

jego działa nia oraz właściwej organ izacj i pracy,



2) okreś|enie szczegółowego zakresu czynności pracowników |nspektoratu,

3) wydawanie wewnętznych zarządzeń, instrukcji i po|eceń,

4) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w

Inspektoracie,

5) wyznaczanie zadań do rea|izacji przez poszczegó|ne zespoły i samodzie|ne

stanowiska pracy oraznadzór nad ich rea|izaĄą.

2' Wynikające z Regulaminu zadania Granicznego Lekarza w czasie jego nieobecności |ub

w przypadku nieobsadzenia stanowiska rea|izuje Zastępca Granicznego Lekarza.

3. W razie nieobecności |ub nieobsadzenia stanowiska Granicznego Lekaua i Zastępcy

Granicznego Lekarza Weterynarii, wynikające z Regu|aminu zadania Granicznego

Lekarza wykonuje pisemnie upowazniony pracownik, o którym mowa W s 4 ust.3.

s6
Prze|ewy, czeki i inne dokumenty obrotu pienięznego i materiałowego, jak równiez inne

dokumenty o charakterze roz|iczeniowym, stanowiącym podstawę wydatkowania środków

pieniężnych Inspektoratu podpisują

1) Graniczny Lekarz lub jego zastępca |ub osoba, o której mowa W s 4 ust. 3, oraz

2) GłÓwny Księgowy lub jego zastępca a|bo inny pracownik zastępujący Głównego

Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upowazniony przez Granicznego

Lekarza.

s7
1 . Granicznemu Lekarzowi pod|egają bezpośrednio:

1) zespoł do spraw weterynaryjnej kontro|i granicznej,

2) zespoł do spraw administracyjnych ifinansowo - księgowych,

3) samodzie|ne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

2' W ramach Inspektoratu funkcjonuje zatwierdzony na podstawie odrębnych przepisów

graniczny posterunek kontro|i (z|oka|izowany W porcie morskim Gdańsk, nr

identyfikacyjny Traces : PL GDN 1), w skład którego wchodzą dwa ośrodki inspekcyjne:

1) ośrodek |nspekcyjny |c1, adres: ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk (będący

jednocześnie siedzibą główną | nspektoratu ),

2) ośrodek |nspekcyjny |C2, adres: ul' M. Chodackiego 31 , 80-555 Gdańsk.

s8
1, Prawo do podpisywania dokumentów związanych zdziała|nością |nspektoratu mają:

1) Graniczny Lekarz,

2) Zastępca Granicznego Lekaza,

3) Starsi inspektorzy weterynaryjni oraz Inspektorzy weterynaryjni w zakresie pisemnego

upoważnienia udzie|onego przez Granicznego Lekarza'

2. Wsze|kie pisma przedkładane do podpisania przez Granicznego Lekarza |ub jego

zastępcę powinny być na kopiach parafowane odpowiednio przez: 
?



1) pracownika prowadzącego daną sprawę,

2) kierownika zespołu, jeze|i pracownik, o którym mowa w pkt 1, jest zatrudniony w

ramach zespołu,

3) głównego księgowego _ w przypadku, gdy treść dokumentu dotyczy budzetu lub ma

powodować skutki finansowe'

3. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadajązaich merytorycznątreść, formę, atakŻe za

zgodność z przepisami prawa orazz interesem pub|icznym.

4' Pracownicy |nspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym administracyjne) i inne

dokumenty W sprawach, do załatwienia których zosta|i pisemnie upoważnieni przez

Granicznego Lekarza.

se
1. obieg dokumentacji weWnętrznej lnspektoratu ustala Graniczny Lekarz w drodze

instrukcji kancelaryj nej.

2. |nstrukcja kance|aryjna, o któĘ mowa w ust. 1, wprowadzana jest zarządzeniem

Granicznego Lekarza.

s10
Przekazywanie składników majątkowych w użytkowanie pracownikom zatrudnionym W

Inspektoracie następuje w drodze pisemnej.

s11
1. Do zakresu zadań zespołu do spraw weterynaryinej kontroli granicznej na|eży:

1) wykonywanie w obrębie portu morskiego Gdańsk granicznej kontro|i weterynaryjnej

produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz i pasz |eczniczych zgodnie z

obowiązującymiw tym zakresie przepisami prawa Wspó|noty Europejskiej oazp|awa
krajowego, po|egającej w szczególności na kontroli dokumentów, kontro|i tozsamości

ikontroli fizycznej,

2) wystawianie weterynaryjnych świadectw przekroczenia granicy (CVED) w odniesieniu

do przesyłek produktów ofaz dokumentów potwierdzających przeprowadzenie

weterynaryjnej kontro|i granicznej pzesyłek pasz W odniesieniu do przesyłek pasz i

pasz leczniczych,

3) prowadzenie postępowań administracyjnych W sprawach dotyczących weterynaryjnej

kontroli granicznej,

4) współpraca przy wykonywaniu zadań z innymi organami sprawującymi kontrolę

graniczną w tym z organami ce|nymi oraz pozostałymi inspekcjami oraz organami

państwowymi,

5 ) obsługa e|ektron icznych systemów wym ia ny i nformacj i anviązany ch z:

1 ) prowadzeniem kontroli weterynaryjnych (Traces),



2) wczesnym ostrzeganiem o niebezpiecznej zywnoŚci i paszach (RASFF -

Rapid Aleń System for Food and Feed),

3) ostzeganiem o wystąpieniu chorób zakaŹnych (ADNS)

6) prowadzenie i pzechowywanie, w wymaganych okresach czasowych, dokumentacji

dotyczącej czynności wykonywanych w posterunku kontroli granicznej, wymaganej

przepisami szczegółowymi Unii Europejskiej,

7 ) prowadzenie sprawozdawczości wyni kającej z obowiązujących przepisów,

8) konseruvacja i pzeg|ąd sprzętu |aboratoryjnego itechnicznego,

9) dbanie o czystość iwyg|ąd pomieszczeń |aboratoryjno-kontrolnych,

10)nadzór nad pzestrzeganiem wewnętznie usta|onych procedur zvliązanych z

dezynfekcją dezynsekcją deratyzacją pomieszczeń |aboratoryjno-kontroInych

Inspektoratu,

11)nadzor i kontrola spraWnoŚci samochodu służbowego,

12)wykonywanie innych czynności związanych z weterynaryjną kontro|ą graniczną i

działa|nością |nspektoratu, wyszczegó|nionych indywidua|nie w zakresie czynności

pracowników, a takze powiezonych w sposób, o którym mowa W s 5 ust. 1 .

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą stanowiska pracy ds. weterynaryjnej

kontroli granicznej

s12
1' Do zakresu zadań zespołu do spraw finansowo.księgowych i administracyjnych

nalezy:

1) rea|izacja zadań w zakresie gospodarki finansowej lnspektoratu i w zakresie

rachunkowości, a w szczególności:

a) prowadzenie rachunkowości |nspektoratu zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa ,

b) prowadzenie urządzeń księgowych w oparciu o plan kont oraz klasyfikacje

budżetowa zgodnie z ustawa o rachunkowości, umoż|iwiającą sporządzanie

sprawozdawczości,

c) kompletowanie dowodów księgowych oraz nadzÓr nad na|ezytym

przechowywaniem tych dokumentów,

d) dekretowanie dowodów księgowych,

e) sprawowanie kontro|iforma|no-rachunkowejwszystkich dowodów księgowych

oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,

0 potwierdzanie kontro|i dowodów księgowych własnoręcznym podpisem

g) wykonywanie dyspozycji środkami pienięznymi,

h) uzgadnianie co miesiąc kont ana|itycznych z kontami syntetycznymi,

i) sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi-
c



przeprsamr,

j) |oz|iczanie dochodów budżetowych i terminowe przekazywanie ich do

Ministerstwa Finansów, nadzÓr nad przestzeganiem instrukcji obiegu i

kontro|i dokumentów finansowo. księgowych, instrukcji kasowej, instrukcji

inwentaryzacyjnej,

k) opracowylvanie projektów i dokonywanie aktua|izacji zakładowego p|anu kont

wraz z ze zmianami zasad rachunkowoŚci oraz pzekładanie ich do

zatwier dzen ia G ra n icznem u Lekarzowi,

|) udział w sporządzaniu planów finansowych |nspektoratu oraz dokonyłanie

zmian przewidzianych przepisam i prawa,

2) zabezpieczenie środków finansowych oraz ana|iza ich wykozystania,

3) sprawdzanie realizacji zakupów w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień

publicznych,

4) usta|anie wysokości, wystawianie rachunków i pobieranie opłat altiązanych z
przeprowadzan iem weteryna ryj nej kontrol i g ra n i cznej,

5) egzekwowanie na|ezności,

6) terminowa regu|acja zobowiązań pub|iczno prawnych,

7) organizacja i nadzór pzebiegu inwentaryzacji składników majątku lnspektoratu

oraz rozliczan ie i nwe n taryzacji,

8) prowadzenie ewidencji płac d|a ce|ów kosztowych i podatkowych,

9) prowadzenie rejestru wynagrodzeń do celów ustalania DWR,

10)zapewnienie terminowej wypłaty należnych wynagrodzeń d|a pracowników o|az

osób zatrudnionych na umowy cywilno prawne,

1 1) prowadzenie ana|izy w zakresie zatrudnienia i funduszu płac,

12) zapewnien ie obsług i sekretariatu lnspektoratu poprzez przyj mowanie i wysyłanie

pism z zachowaniem procedury przewidzianej w lnstrukcji kancelaryjnej, o której

mowa w S 9,

13)nadzor nad rea|izaĄązadań zzakresu bhp i przeciwpozarowych,

1 4) prowadzenie ewidencj i u r|opów wypoczyn kowych,

15)prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i ustalania comiesięcznych

harmonogramów czasu pracy,

16) prowadzenie dokumentacji w sprawach pracowniczych,

17) prowadzenie Ęestru zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw, o których mowa W

$ 4 ust. 3, S 5 ust.1 pkt. 3 i ust. 3,

18) prowadzenie ewidencji zakupu i rozchodu znaczków pocztowych oraz materiałów

biurowych,

19) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji i prowadzenie archiwum

20)na|iczanie płac i składek ZUS oraz prowadzenie związanejztym dokumentacji

21) zapewnienie bieżącego funkcjonowania urządzeń informatycznych 
:



e|ektronicznych będących na wyposażeniu Inspektoratu,

22) konfigurowanie sprzętu i oprogramowania zgodnie zpotrzebami Inspektoratu,

23) nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych oraz systemów poczty

elektronicznej,

24)udzie|anie instrukcji pracownikom w zakresie obsługi urządzen i programów

informatycznych,

25) r ealizacja potrzeb zaopatrzeniowych I nspektoratu.

2. Główny księgowy odpowiada W szczegó|ności za pzestrzeganie przepisów

zawańych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowoŚci oraz za

rea|izaĄe zadań w zakresie gospodarki finansowej |nspektoratu i w zakresie

rachunkowości okreś|onych w ust.1 pkt.1.

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust' 1, wchodzą stanowiska pracy ds.:

1 ) finansowo-księ$owych,

2) kadrowych,

3) obsługi sekretariatu.

s13
Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej na|ezy:

1) opiniowanie pod wzg|ędem forma|no-prawnym instrukcji, zarządzeń oraz

reg u I a m i n ów wyd awa n y ch przez G ra n i czn e g o Lekarza,

2) opiniowanie pod wzg|ędem formalno-prawnym umów cywi|noprawnych, których

stroną jest Graniczny Lekarz,

3) wydawanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych oraz innych sprawach

prowadzo n y ch przez I ns pe ktorat,

4) udzielanie porad prawnych pracownikom Inspektoratu w zakresie realizowanych

przez nich zadań,

5) zastępstwo Granicznego Lekarza W postępowaniach sądowych i

administracyjnych, na podstawie każdorazowego pełnomocnictwa Granicznego

Lekarza,

6) nadzór prawny nad egzekucją na|ezności lnspektoratu,

7) nadzór prawny w postępowaniach o udzie|enie zamówienia publicznego na

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

8) informowanie Granicznego Lekarza o zmianach aktÓw prawnych, dotyczących

działania i pracy Inspektoratu.

s14
1' Pracami zespołów kierują kierownicy.

2' Pracami zespołu, o którym mowa w $ 12 kieruje główny księgowy.

3. Kierownicy odpowiadająza:

1) na|eżyte zorganizowanie pracy i zapoznanie pod|egłych pracownikÓw z

obowiązującym i przepisam i prawa ;



2) porządek idyscyplinę pracy;

3) merytoryczną i forma|no-prawną poprawność załatwianych spraw'

4' Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczegó|nych pracowników kierowanych

przez nich komórek organizacyjnych oraz usta|ają na piśmie propozycje zakresów

obowiązków, które przed kładają G ran icznem u Lekarzowi do zatwie rdzen ia.

sl5
Tryb pracy lnspektoratu okreś|a szczegółowo regu|amin pracy wprowadzony zarządzeniem

Granicznego Lekarza.


