
GFlłliczlly LEMRz WEIERY|l,lR I

zażądżenie n| 612010
r  dn ia  16 .11 .2010r

Gr.nidn€go Lekaża Weterynalii w Kuźnicy Białostockiej
w sprawie zmian w ReguIańinie o|ganizacyjnym

Graniczneqo lnspekton|u Weterynalii w Kuźnicy BIałoŚtocklej

Na podslawe s5 zażądzeń a Nr 1 |V]]nistra Ro ńictwa lozwo]u Wsifdnia 2 marĆa 20]0|
W sprawe organzac]iwojewódzkich. pow atowych igranicfnych inspek|Ólatow weterynar i (Dz
LJĘ MRRW Nr 3 poz3)' po ufgodnieniu f Glównym L€kauem Welerynari wproMdzam
następujące zńjany w Reguamnie organizacy]nym Glańiczńego |nspektoralu Welerynari w
KuźnicyBałos lock i € jwprowadzonymWżycezaządzen lemNr2/2010zdńa210620 lo l
fwanym da ej "Resu am nem'

sl
1 f.pis s2Usl ] pkl,1 Regu|aminu' olżymu]e bżmjenie:
' 1) uŚlawy zdni:29 slyczn a 20oa I o nspekc]iWetelynaryjne] (oz u'z2a10r N.112 pof

2' zapis s 6 otżymuje bEń en e:
'Pze ewy, czeki inne dokumenty obrolu pieniężnego i materia'owego jak równiez nne
dokumenty o charakleze rozlieeniowym. ślanowącym podstawę wydatkowania śodków
p en ęfnych nŚpekloratu podpisują
])  Gran icznyLekaż|ub]egofas|ępca]ubosoba,ok ló € jńowaWs4ust '3  oraf
2) Głćwny Ksjęgowy |ubjego zastępca a|bo nny pracÓwnik fastępujący Głównego Ks ęqowego
w dasiejeqo n eobecnośc. pisemnie upoważń ony pżeż Glan enego LekaŹa,

3. zaps s 13 pkl2 otuyńuje bzm]enje:
2)opiniowanie pod tg]ędefr formano.prawnym umćw cylv|noprawnych k|órych slronąjesl
skarb Pańshła . Granienv Lekau '.

4 fap i s  s  14  us t ]  o l zymujebŹmene:
' Pracam zespołów kieru]ą kierown cy' pEy

Pozostale zapisy Regu am nu pozoslająb€z

cfyn kieównikiem fespolu o kiÓrym mowa w s 12

s2

s3
Usta|a się wels]ejedno]lą Regu|am nu w bzm eniu UstaLonym w zalątn kU do n ni €]szeqo

s4
faPądzeniewchodziw życie z dniem ]6 1] 2010 r
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PostAttowEluA oGóLNE

s1

Niniejsży Reguiamin orgmi2cyjny' ryay dalej 'RegulMineń'' okĘśl-a

olgojację i tr'b pracy ore ŚfcżegóiÓ*y zalTes zadan komórek
orgńiaclnych i stĄowisk wchodzących w ich sklad'

!2
Grojczny Inspektorat weterynarii w Kunicy BialoŚtocLiej, rymy dalej
'lnśpśkrotareń.' dfiala w sazególności nJ podsbwię:

1) Ustavy z dnią 29 styenia 2004 r- o lnspekcji weter]tar}jnej (Dz' U. z

2oLo r .  Nt  |12 'pÓz '744J i

2) Ustaqy z dnia 23 stycaia 2009 r. o woj odfie i adńilisttcji lządowej
w wÓjewództwie (Dz. U' Nr 3I ' poz' 206)|

3) brżądknia Nr 1 Minjstra Rolnictwa i Ronoju wsi z dnia 2 mtr.a

2010 r. w sgawi€ orgńiacji wojewódfkich, powiątowych i greicaych
jnspektoratów weteĄmdii (Dz.Uu ' MRiRw' Nr 3 poz.3);

4) statutu Grmicznego InŚpćkto.atu weteĄÓtrii w Krźnicy Białostockiej,
wprowadhnegÓ zdządkniem 12l2o10 GłóMego Lekea weterytłii z
dnią 29.06.2010r.

s) nniejvesoRegulminu.

s3
lnsp€ktorat ap€mia Óbsługę realiacjj żadan Grmignego Lekarfa
wet€lyoen, ddego d.'lej "Grmim}t lćkaftń''

oRGANIzAcJĄ IIISPEEToBATU

34
1' Ilspelrtoratem kieruje Granicay Lekafl yz! pońoĆy zastępcy

Grdimego ]ćka% wćteryaeii.

2' W prz}padku nieobeĆności Greicmego kk€% aŚtępuje go zasĘpca
Grfuicaego lćka% weteryteii.



3' w rżie nieobsadfelia steowiska 1ub nieobecności osoby, o kórej mowa

w ust' 2, dział.]nośĆią lnspektofatu w czasie nieob€cności Glanicaego

Lekffza kieruje pis€mnie upoważniony prcf Grsjcfnego Ilkaża ŚtdŚzy
;rsoekIor ue'eNnoN'nv lub Jśpck'o' $e.er}Ta,.yjri '

ss
1' Do obow]ążków Greiczneca kkana należł|

l) zaPeimienie |unkcjonowe1a i ciągłośĆi Plary Inspektoraru,

wlaści{'ych wfuków jego dzialania orŁ wlaściwej orgńizaĆji pracy,

2) określenie szŹgólowego zakresu czFnośĆi pracoMików

3) wydawanie weMęh.znych złządzeń, instrukcji i poleceń,

a) dokony1vanie czjmności f zakresu prawa prący wobec osób
żtndnionych w Inspćkto.acie,

5) \łfraĆfuie zadań do ręa]iacji prcz posktgó1ńe @spaŁr i
smodżelne Śtańowiska Pracy orr nadó. nad ich rea1iacją'

2' w}nikające f Regulminu zadaia GrMicaego tćkeza w casie .jĆgo
nieobeĆnośĆi ]ub w przypadku nieobsadzenia staońska rcaliaje zastępca
Greienego Leka% weteĄmdii.

3' w rŹie nieÓbecności lub njeobsadfnia stanowiska Grmionego Lekalua i
zaŚtęPcy Granienego 'ćkźr@ Weterjnarii, $}Łikające 2 Regu]minu
2dŁń GrmiĆaego ltk.% vykÓnuje pisemnie upowabjony pracoMiki o
któryńńÓwaws4ust.3'

s6
Przeleły, czekj i jnne dÓk\frenty obrotu pieniężdego i @terjalowego, .ja]{
róMież inne dol.henbJ o chaal<tĆŹe .o2li@enio$.ymJ ŚtMowiąc}m
podstawę eYdatkowmia środków piebiężnych Inspćktoratu podpi$ją:

l)Greiczny tćkarz lub jego żstępca ]ub o6oba, o którcj mowa w s 4 uŚt' 3'

2)GłóMy Księgosy 1ub jego fastęPca albo inny pracomjk 2stępujący

GlóMego Księ8owĆgÓ w czasie jego nieobeclości, pisemnie upowaaiony
prez crei.^egÓ kkaą',

s7
Grmi@nemu LekezÓwi Podlegają befpośrednio:



1) zeŚpoł do spEw weterJtalyjnej kontrÓli gaienej;

2) ze6pó1do ŚPĘw lineŚowo ' księgowcb i admńistĘcyjnych;
3) Ś@odz]elne steowisko do spraw obslugi prawne.j;

3a
1'Piawo do podpiśjNmią dokumentów NiB?ąnych ż dzialalnością

1) G.eiczny rćk6ż'

2) zastępca G.eichego rćkea,

3) stłsi inspektorzy wetełnaryjni ore inspektorzy weterynaryjoi w zal{Ęsie
piseme8o upowunienia uĆIzie1onego ptr Gl@icaego lćkgĘ'
2. Wsrelkie pisa pEedkladfue do Podpiśmia pizćz Ganic^eaÓ lfuaęa
lub jego zastępcę pÓwńny być na kopiach Palafowee Ódpowiedlio pr@:
l)PtĆomika plowadzącego d6ą sprawę,

2)kieroMika zespolu, j€żli pracoMik, o którym mowa w Pkt l, jest

zatrudniony w rmach €spolu,

3)glówn€go księgowego - w Fzypadku, gdy treść dokMentu dołczy
budatu lub ma powodować shtki fĘrswe'
3.Podpisujący i pdafujący pisma odpowiadają a ich meq'toryczną treść,
fomę, a takze a rgÓdność z P%pis@i plawa olr f intćresem publicfn}m'

4.Pracomicy lnspĆktoratu Podpisują Pisma, decyfje (W ĘB adniniŚtrac'jne)
i ifue dokumenty v sFawach' do załahłienia któryĆh zostali pisĆńnie
upow9jni€ni p@z Gmicaego L€ka%'

s9
1. obie8 dol.hentacji wMętąej Inspektoratu ustata GfuiĆay lćkez w

droit4 instrukcji kancelaryjnej.

2. Instlur<cja ka!@lalyjna' o której mowa w ust. 1' wprcwadzala jest

Afządzenień Gla^K^egÓ I.ke.

6ro



skladników ńa.jątkovych

InŚpektoracie następuje w

s11
1' Do fakreŚu zad.n zespohl do spiaw weterJa1aryjnej kontloli granichej

.l Wkonw&ń se|er}mJ-ryjnei konwo|| gre(m"j.a otrisciL crfuŃh'm
w KuŹnicy Bia]ostoĆkiej, obejmującej kontrolę tfansportów mier2ąt i
produktów pochodze.ia nierzęcego qptoqadżeyĆh z Pznstw trzecich na
ter],.torjum Unii EurcPejskiej w ce]u wprowadŹnia do wolnego obrotu iub
pźewo^ \tt ezlrL pa Pft 2:

a] kontlolę dokhentów - sPawdffuie świadectw weteryn.]yjnych
lub innych dokutentów towefyŚfąĆych prcsylce dielząt lub
prżĆŚylĆe produktów'

b) kontrÓle tożsatości spląwdzanje wrokowe i potwieldfuie

zgodności świadectw weter]Łalyjnych lub dolohentÓw

towefysfaĆych prks!|ce z tą przesy]ką iub sFawdaie i
potwierdfuie umieŚ44nia i ugodnÓści oaa%ń znajdująĆyĆh się
na trie.zętach i produ1itach z treścią świadeĆtw welerynaryjnych

1ub dol!ńentów towaf zysf qĆych przesy]ce j

c) kontro]ę fuyczną eier2ąt splawdzanie ffiĆżąl obejmujące
pobieimie pńbek ad ^iefżąt j pĘeprowadfuie badań
laboratoryjnych tych Pób€k, ą jeżli jest tÓ s5magalne -

dokonylvaie cz]tności dodatkowch podĆzas kweantenyj
d) kontrolę 'izyczną FoduktÓw pochodzenia aierzęcego

sPrawdzdje produ]<tów obejmujące w 9czególności kontÓ]ę
opal<owMia i tempeiatury, a tar.że pobiereie próbek i
prcp.owadzeie badan hboratoryjnyĆŁ'

2)pÓbie.anie opłat diąŹn}'ch z p%p.owadfńiem wetelynaryjne.j kontrcli

3)wsLaw.&.e we'.Dm"ryjDylh 5M.de. M pEkrolzenD 9,tr ' y.
4|kon\pruari. i p|/e8|ąd sp.f.lu Ldbo.alo1jle8o | |eĆhniczrego'



s)dbeie o cfyŚtÓść i vygląd pońie%reń laboratoryjlo.kontroiiych,

o)dokonwmie bić:'ącej dez}nfĆkcji pomie%feń labolatoryjno kontrolnych
oE nadzór nad defJtfekcją' dezFsekcją, deEB%cją p%prcwadzmyńi

7)nadór i kontfuia sprawnośĆi Śmochodu słu'bÓvęgu'
8)łykon}vóie innych czrnności Ni.ząnycŁ1 z weterynaryjną kontroĘ
groieną i dziglalńością InśPekoratu, ły9cfgó]njonych ind]vidualnie w
ż'kresie czjnności praĆoMików, a take powie%nyĆh w sposób, o którym

2 ' w sklad zespolu, o któr}t mowa w uŚt' 1 ' wchodzą steÓwiska pracy dŚ':
1) weterFaryjnej kontroli glanicaej,

2) czJnności pońÓcniczych w trakcie weter}taryjnej kontroli grfuicąej.

s12

1' Do zal.fesu adań ŹŚpÓlu do śpraw linansowo księgog].ch i
administlacyjnyĆh nalezy|

r)rĆarizącja adm w zalo.esie gospoddki linmŚowej InsPektoratt i w
z€]@Śić ńchunkowości, a w gc*gólnościj

a]pfuwadanie rachu*owości Inspekoratu zgodnie z obowiąftrjąc}ni

b)prowadzenie urżąd@ń księgołych w opdciu o plan konŁ oE krasi4ikację
budżtową zgodnie f uŚtawą o rachunkowości! umożliwiającą sporzą.laie

c)komplĆto@nie dowÓdów k6ię8ołYch orŁ nadzór Ęad nareĄrtyn
przechoę]T@iem tych dokumentów'

d)dekretowmie dÓwodów księgo*Ych,

e)sPrawowmie kontroli fomalnoraĆhunkowej wsąfŚtkich dowodów
księgo$7Ćh or& innych dokumentow powodujących skutki finansowe'
t)potwierdaie kontroli dowodów księgosYch własnoręen}m podPiseh,
g)vYkon}veie dyspozycji śrcdkani pienięża]mi,

h)ugadnimie co miesiąc kont aalityonych z kontmi s}ntetyca}mi,



i)spożądŹńie Śprawozdawcfości nnansowej zgodnie z obalnaagjącyfr]

j)roflicŹeie dochodów budżetolvych i terninowe pżekazywsje ich do

Ministerstwa Finansów, nadar nad pftst%gńiĆń ństĄkcji obiegu i

kÓntrÓli dollmentów finesowo księgo$}Ćh' ińsLakcji kasovej' instrukcjj

k)opraco{]Ąvdie Projekrów i dokonyvmie altua]1ac.ji żriładowego planu

kont wre @ znianami fasad Ęchunkowości oru p%kładmie iĆh do

2twiĆidŹnia Grmicznemu LekdzÓwi,

l)udfial w spożądfuiu planów linmso'f'ch InsPektoratu ore dokon}veić
zmie PŹewidzi@ych prepismi prawa,

2)zabezpie@enie środków finmsovych orŹ ma1ja iĆh {ykorzystania,

3)sprawdaie rea]iacji fallpów w akresie zgodności f uŚtawą P.awo

famówień publiĆznych,

4)egzlTowanie należności,

s)teminowa.egu]acja zobowiązan publicao prawnych,

6)organizacja i nad@. prcbie8u inwćnta]yzacji skladników nĘjątku
Inspektoratu orż lozlieeie jnwentar,zacji '
7)prowadfenie ewidencji p]ac dla celów kÓŚztoeych i podatkowych,

8]prowadzenie Ęestru w]ńagrodzeń do celóW uŚtż]@ia dodarkowego
vFagrcd2enia ioĆf ne8o (DWR),
g)apemienje teminowej ł]?łary nabżąych Ęnagrodzeń d]a pracoMików

or@ osób fatrudnionych na umo$V ĆWilnoprawnc,
.olorowadfFniF dajizy w Źak.śiF ff hdnie..a . fudusz pldc'

]|)apeq'en'e obsłue qekre!.ri.Iu Inspekordru Dop.f.f pr,yjmowmie i
sys9fuie pism z aĆhowaniem procedury pĘewidzidĆj w Instrukcji
kecelEryjn€j, o której nowa w s 9'
12)prowadzenie ewidenĆji ur]opów łypocz}nkovych,

l3)prowadzeĘie ewidĆncji casu pracy pracowników i ustalania
Ćońiesięcaych hmonÓg.mów czasu pracy'

l4)p.owadŹnje doltmentacji w sprawach PracomiĆzych,
ls)profad@nie rejestru arząd@ń' upÓwaznjeń i pelnomocnictw' o których
morva w S 4 ust. 3, Ssust,t pkr 3 i ust. 3, S13 pkt 5 ,



16)prowad2enie Ńidencji a}upu i rozĆhodu aa@ków po.ftÓ.v.ych ale
mateńałów biEoeych,

l7)prrygotoq1Toie dokumentów do dchiwizacji'

l8)nalicmie plaĆ i skiadek zus or.z prcwadznie Ń|a"A!ej z Ęm

1g)ząpemjenie bieżącego funkcjonowmia urŻądŹń iĘfomatyĆaych i
elekfon'cżnych będąĆych na\Tosażćniu Inspekoratu,

2o)konfigurcweie spżętu i oProgrmowfuia zgodnje f potżćbfui

2 1]nądór lad befpiecańŚb'em pru etwfuia d@ych oru systeńów
pocrw elekboni.aej,

22)Ddfje1afue instrukcji PEĆoMjkom w fałresie obŚługi urząd*ń i
prcgEmów infomaryĆaych'

23)tea] 2a.la poizeb AÓpatJ@nios]rch InŚpektoralu.

2'c1óMy księgo*y odPowiada w srcrególności fa pŹest.egeie pŹePisów

awartych w ustawie o 1ine6aĆh publicaych i w uśtawie o Ęchunkowości
Óra2 2a teaJiAcję Ac,ań \| zakesie goŚpÓda|ki nnmsowej InsPektolatu i w
akresie rachEkowości okleślonyĆh v ust. 1 pkt. 1,

3- w skład rsPofu, o któl}m mowa w uŚt' 1, wchodzą stsowiŚka placy ds' I
1)finesowo księgo*ych

2)obsługi sekretłiatu i spraw kadrosyĆh,

s13

Do Źlaesu adań sModzielnego stmoviŚka do spraw obsługi praMej

r] opinioweie pod Mględem folmalno.prawn)t ństrukcji, zarfądżeń
o.@ regulmńów wydaweyĆh Fzez Grdi%ego Lek.l%,

2) opiniowanie pod szględem fomalno'plawlym uńów
Ć,TilnoplaMych' których stroną jest skdb Państwa ' Gmichy

3) s7damie opinii pramych w spEwach pEĆoMiczych or@ innych
Śprawach prcwadanyĆh p!@ Inspektorat,



4) udżelmie porad pńwnych placowikom Inspektoratu w zakresie

realDowanyĆh pżez nich zdań,

5) zastępstwo procesowe GrfuiĆaego lćkaż w poŚtępowfuńch

ŚądÓvych i administracyjnych' na podstawie kaźdotweEo

pełnońoĆniĆtwa Grńienego tćkdza ,
6] nadfór prawny nad ecrkucją należnośĆi InsPekto.atu'

7) nadar praMy w postęPowmiach o udzielenie zeówienia

pub]icznego na podstawie ustały Pńwo mówień publicaych'

8) iniomowanje oranicfnego Lekdfa o aidach al.tów pra@ych'

dotyczący.h dżalania i pracy Inspekto.afu'

s14
1,P.aĆfui zespolów kierują kieroMicy' Przy Ćz'n LieroMikien respo]u' o

którym mowa w 6 12 jest główly księgosy.

2. Kieromicy odlowiadają fa:

1)naleĄte ,organjawmie pfucy i ąpozn@i\e podległych praĆoMików z

obowiąf ująĆ}mi prcpisami prawa,

2)polządek i dyscyplinę pracy,

3)merytoryĆaą i fomaLno.pEwną popraMość f5latwiuych spraw'
3'Kierownicy dokonują Po.lziżtu adań dla povczgólnych praĆoMików

kierowmych Przez nich komórek Órgeizącyjnych or@ ustalają na piśmie

pmpozfĆje zakresów obowiązków, któle Przedkladają Greicaemu

IćkdzÓwi do ząh'ierdrenia.

s1s
Tryb pEcy lospektoraLu oktśla szcrgółowo regul@in pracy wPrcwadany
Arząd@Ąień G fu iĆ^eca kkŃ za.


