
AGENDA SZKOLENIA 

 
 

 

 
 

 

 

Temat  

1) Wykorzystanie systemu Traces w celu prenotyfikacji 

przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego (funkcja 

klonowania: z innego CVED, ze świadectwa importowego; 

funkcja-dostęp bezpośredni) 

2) Weterynaryjna kontrola graniczna przesyłek produktów 

złożonych oraz przesyłek w reimporcie. 

3) Eksport przetworzonego białka zwierzęcego (PAP) z 

przeżuwaczy lub z przeżuwaczy i zwierząt innych niż 

przeżuwacze –procedura zgłaszania przesyłek do kontroli 

wywozowej plomb, analiza ryzyka i zasady prowadzenia 

kontroli wyrywkowej. 

4) Nowe akty prawne w zakresie kontroli urzędowych - 

zagadnienia wybrane. 

 

Organizatorzy 

1) Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku 

 

 

Prowadzący 

1) Ireneusz Bargieł, Kierownik Zespołu ds. weterynaryjnej kontroli 

granicznej 

2) Beata Domżalska-Szostek, Z-ca  Granicznego Lekarza 

Weterynarii w Gdańsku 

 

Data szkolenia 12 grudnia 2018 r. 

Czas trwania  I tura godz. 13:30-15:30;  II tura godz.15.30-17.30 

 

 
Plan szkolenia 

 
 I tura   13:30 – 13.35/II tura    15.30- 15.35  

Przywitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki  szkolenia  

 

I tura   13:35 – 14:05/II tura    15.35-16.05  

Wykorzystanie systemu Traces w celu prenotyfikacji przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego (funkcja 

klonowania: z innego CVED, ze świadectwa importowego; funkcja-dostęp bezpośredni), inne problematyczne 

przesyłki ( produkty złożone, przesyłki w tranzycie, przesyłki w reimporcie) 

I tura  14:05 – 14:10/II tura   16.05-16.10 Przerwa 

 

I tura  14:10 – 14:30/II tura   16.10- 16.30  

 Weterynaryjna kontrola graniczna przesyłek produktów złożonych oraz przesyłek w reimporcie. 

I tura  14:30 – 14:55/II tura   16.30 - 16.55  

Eksport przetworzonego białka zwierzęcego (PAP) z przeżuwaczy lub z przeżuwaczy i zwierząt innych niż 

przeżuwacze –procedura zgłaszania przesyłek do kontroli wywozowej plomb, analiza ryzyka i zasady prowadzenia 

kontroli wyrywkowej. 

I tura  14:55 – 15:00/II tura     16.55- 17.00  Przerwa 

 

I tura  15:00 – 15:30/II tura   17.00-17.30  

Nowe akty prawne w zakresie kontroli urzędowych - zagadnienia wybrane. 
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