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W związku z licznymi zapytaniami zarówno ze strony osób prywatnych, jak i
lekarzy weterynarii wolnej praktyki, dotyczącymi możliwości podjęcia działań pomocowych
służbom weterynaryjnym Ukrainy w celu zachowania zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa
publicznego poprzez m.in. zapewnienie dostaw weterynaryjnych produktów leczniczych,
Główny Inspektorat Weterynarii zwrócił się do Departamentu bezpieczeństwa Żywności i
Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wskazanie rozwiązań
umożliwiających realizację ww. działań.
W odpowiedzi na zapytanie przekazano do Głównego Inspektoratu Weterynarii
informację, że zgodnie z przepisami ustawy o działach administracji rządowej i ustawy o
współpracy rozwojowej – koordynację w zakresie pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy
realizuje Minister Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) działa w
tym zakresie wspólnie z innymi instytucjami państwa, w szczególności Kancelarią Prezesa
Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz
Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS). Aby usprawnić i skoordynować
zbieranie zgłoszeń pomocy humanitarnej, utworzone zostały dwa kanały komunikacji:
1. dla darczyńców krajowych - strona www.pomagamukrainie.gov.pl (i dostępny na niej
formularz zgłoszeniowy)
2. dla darczyńców zagranicznych - adres mailowy InternationalAidUA@msz.gov.pl.
Skrzynka ta służyć ma zbieraniu informacji o wszelkich planowanych transportach
humanitarnych, zgłaszanych przez placówki dyplomatyczne akredytowane w Polsce i inne
podmioty zagraniczne.
Ujednolicenie i skoordynowanie procesu dostarczenia do Polski, przechowywania
i przekazywania pomocy humanitarnej stronie ukraińskiej ma zapewnić płynność dostaw
i przepustowość na polsko-ukraińskich przejściach granicznych.
Jak wynika ponadto z otrzymanych informacji MSZ, KPRM i RARS wspólnie ze
stroną ukraińską wypracowano mechanizmy ułatwiające przyjęcie towarów, skracające
procedury celne oraz odprawę transportów. Zgodnie z tymi mechanizmami, zgłoszenia o
planowanej pomocy rzeczowej na Ukrainę powinny zawierać możliwie jak najbardziej
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szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu (dokładna lista towarów, informacje o
wolumenie i gabarytach ładunku), planowej daty, rodzaju transportu i miejscu dostawy,
danych osoby kontaktowej (dostępnej i posługującej się językiem angielskim) oraz inne
dane logistyczne. W celu ułatwienia przechowywania i przeładunku, transport pomocy
humanitarnej powinien spełniać sugerowane przez RARS wymogi.
Mając na względzie powyższe zasadnym wydaje się, aby przedsiębiorstwa i osoby
zainteresowane udzieleniem pomocy stronie ukraińskiej w zakresie zaopatrzenia w
produkty lecznicze weterynaryjne kontaktowały się bezpośrednio z instytucjami
odpowiedzialnymi za organizację pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy poprzez dwa
powyżej wskazane kanały dystrybucji.
Proszę o rozdystrybuowanie powyższych informacji do okręgowych izb lekarskoweterynaryjnych oraz lekarzy weterynarii wolnej praktyki.

Paweł Niemczuk
/*podpisano elektronicznie*/
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