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Jednostki terenowe
Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii
Zakłady Higieny Weterynaryjnej

100-lecie administracji weterynaryjnej
Sto lat polskiej służby weterynaryjnej - rys historyczny
List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów obchodów
100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej
List Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z okazji obchodów 100-lecia
Polskiej Administracji Weterynaryjnej
List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego z okazji 100-lecia Polskiej
Administracji Weterynaryjnej
Listy gratulacyjne związane z obchodami 100-lecia Polskiej Administracji
Weterynaryjnej
Gratulacje z okazji 100-lecia służby weterynaryjnej

Koronawirus
COVID-19 a postępowanie ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi
Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z
pandemią koronawirusa

Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w związku z zagrożeniem
wirusem SARS-CoV-2
Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem
Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) - Pytania i odpowiedzi odnośnie
choroby wywołanej przez koronawirus 2019 (COVID-19)
Wytyczne dotyczące pracy ze gatunkami zwierząt hodowlanych, podatnymi na
zakażenie SARS-CoV-2

HANDEL IMPORT EKSPORT
Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy
Żywność pochodzenia zwierzęcego

Listy zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na
rynek UE oraz rynek krajowy

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

Informacja o łańcuchu żywnościowym

Przewodniki Komisji Europejskiej oraz laboratoriów referencyjnych UE do przepisów Unii
Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności

Rolniczy handel detaliczny

Sprzedaż bezpośrednia

Wspólnotowe wytyczne dobrej praktyki higieny oraz stosowania zasad HACCP

Zwierzęta

Rejestry i wykazy podmiotów nadzorowanych

Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

Wykazy podmiotów nadzorowanych prowadzone na podstawie przepisów unijnych

Podejmowanie i prowadzenie działalności nadzorowanej - wymagania weterynaryjne

Koniowate

Przywóz zwierząt koniowatych z Rumunii - dodatkowe wymagania

Psy, koty, fretki

Belgia - wymogi dodatkowe

Zwierzęta akwakultury - zasady przemieszczania i wydawania świadectw

Niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego

Handel materiałem biologicznym

Wykazy centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia

Wykazy zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne

Rejestry podmiotów utylizacyjnych

Inne wykazy utylizacyjne prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną

Pasze

Rejestracja podmiotu działającego na rynku pasz

Rejestry podmiotów paszowych

Wykaz dystrybutorów pasz leczniczych

Zakłady państw trzecich posiadających przedstawicielstwo na terytorium RP

Pytania i odpowiedzi do rozporządzenia (WE) nr 183/2005

Karmy dla zwierząt domowych

Farmacja weterynaryjna

Listy podmiotów

Obrót detaliczny produktami OTC

Obrót hurtowy produktami leczniczymi weterynaryjnymi

Wywóz z Polski poza UE
Żywność

Deklaracja nadania uprawnień wywozowych

Wymagania i świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne
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Armenia - Euroazjatycka Unia Gospodarcza
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Australia

Azerbejdżan

Bahrajn
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Białoruś - Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Bośnia i Hercegowina
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Chile

Chiny

Curacao

Czarnogóra

Demokratyczna Republika Konga

Dominikana

Egipt

Etiopia

Filipiny
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Gruzja
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Hongkong
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Indonezja
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Jordania
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Kazachstan - Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Kirgistan - Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Kolumbia
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Kosowo

Kostaryka

Kuba

Kuwejt

Laos

Liban

Libia

Liechtenstein

Macedonia Północna

Malezja
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Oman

Palestyna
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Portoryko

Republika Południowej Afryki

Rosja - Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Salwador

San Marino

Serbia

Singapur

Stany Zjednoczone

Syria

Szwajcaria

Tadżykistan

Tajlandia

Tajwan

Tanzania

Tunezja

Turcja

Ukraina

Uzbekistan

Wenezuela

Wietnam

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zwierzęta i materiał biologiczny
Pasze i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz produkty pochodne

Indonezja

Wykaz weterynaryjnych świadectw zdrowia w eksporcie do krajów trzecich

Wwóz do UE
Informacje dla przedsiębiorców

Zasady przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i produktów
wprowadzanych z państw trzecich

WAŻNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE KONTROLI URZĘDOWYCH W ZAKRESIE IMPORTU i
TRANZYTU

ZMIANY DO ROZPORZĄDZENIA 2017/625

Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego

Jaja i produkty jajeczne

Kolagen i surowce do produkcji kolagenu

Mięso czerwone

Mięso drobiowe

Mięso królików, zajęcy i niektórych ssaków lądowych

Miód i inne produkty pszczele

Mleko, siara, produkty mleczne i produkty na bazie siary

Osłonki

Produkty mięsne

Produkty rybołówstwa oraz żywe małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

Żywe ryby z akwakultury do spożycia przez ludzi

Produkty złożone

Surowe wyroby mięsne

Żelatyna i surowce do produkcji żelatyny

Produkty ze ślimaków lądowych i żabie udka

Próbki żywności pochodzenia zwierzęcego

Przywóz produktów niespożywczych pochodzenia zwierzęcego

Przywóz zwierząt

Koniowate

Przywóz rejestrowanych, hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych

Przywóz zwierząt z rodziny koniowatych przeznaczonych do uboju

Powrotny przywóz rejestrowanych koni

Odprawa czasowa rejestrowanych koni

Małpy, zającowate, norki i lisy

Parzystokopytne

Psy, koty, fretki

Pszczoły / trzmiele

Ptaki

Zwierzęta akwakultury

Pozostałe zwierzęta

Próbki badawcze i diagnostyczne

Przeciwciała

Mocz i kał

Linie komórkowe

Próbki handlowe

Przedmioty wystawowe

Przywóz pasz niezawierających tkanek zwierzęcych

Ograniczenia w przywozie z państw trzecich zwierząt i produktów

Reimport

Reimport żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych

Reimport zwierząt

Tranzyt

Dane teleadresowe polskich punktów weterynaryjnej kontroli granicznej (BCP)

Informacje dla podróżnych

Przywóz żywności na własny użytek

Informacje dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

Plakaty informacyjne

Wzory plakatów i ulotek informacyjnych dla podróżnych

Ogniska chorób zakaźnych w krajach trzecich

Porozumienia pomiędzy UE i krajami trzecimi

Brexit - ważne informacje
Import zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z Wielkiej
Brytanii do UE
Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do
Wielkiej Brytanii

NADZÓR WETERYNARYJNY
Żywność pochodzenia zwierzęcego
Badania kontrolne (monitoring)
Rzeźnie rolnicze
Ubój na własny użytek

Niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego
Pasze
Badania kontrolne (monitoring pasz)
Listy kontrolne SPIWET - sektor paszowy

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne
Listy kontrolne SPIWET - sektor utylizacyjny

Wykaz zatwierdzonych składników do mieszania z nawozami organicznymi i
polepszaczami gleby
Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

Zwierzęta gospodarskie
Identyfikacja i rejestracja zwierząt

Identyfikacja i rejestracja bydła

Identyfikacja i rejestracja koniowatych

Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz

Identyfikacja i rejestracja świń

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
Ochrona zwierząt gospodarskich

Zwierzęta domowe
Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie

Paszport
Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi w UE - zasady

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi z Polski poza UE - zasady

UNIA CELNA

IZRAEL

Wielka Brytania

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi z państw trzecich do Polski - zasady

Króliki domowe

Psy, koty, fretki

Ptaki

Przejścia graniczne i sankcje

Schroniska dla bezdomnych zwierząt

Akwakultura
Podstawowe pojęcia związane z akwakulturą
Kontrole urzędowe i nadzór stanu zdrowia zwierząt akwakultury
Rejestry i wykazy sektora akwakultury
Przepisy prawne dotyczące akwakultury

Zdrowie zwierząt
Status Polski w odniesieniu do poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt
Zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Obowiązki posiadacza zwierzęcia

Działania powiatowego lekarza weterynarii

Zapomoga, odszkodowanie lub nagroda ze środków budżetu państwa

Choroby podlegające obowiązkowi zwalczania

Zwalczanie i monitoring wybranych chorób zakaźnych zwierząt

Afrykański pomór świń (ASF)

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców

O chorobie ASF

Objawy ASF i zgłoszenie podejrzenia

Likwidacja ogniska ASF

Zasady ochrony świń przed ASF

Materiały pomocnicze dla hodowców świń

Informacje dla lekarzy weterynarii, myśliwych i leśników

Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika

ASF - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

ASF w Polsce - mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki

Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące w poszczególnych obszarach

Przepisy prawne dotyczące ASF

ASF na świecie

Ponowne zasiedlenie gospodarstwa, w którym wystąpiło ognisko ASF

Chorba Aujeszky'ego

O chorobie Aujeszky'ego - drogi zakażenia, objawy, postępowanie

Zasady ochrony świń przed chorobą Aujeszky'ego

Program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky'ego u świń

Dodatkowe gwarancje w handlu trzodą chlewną

Przepisy prawne dotyczące choroby Aujeszky'ego

Choroba niebieskiego języka (Bluetongue)

O chorobie niebieskiego języka

Zasady ochrony przeżuwaczy przed chorobą

Przepisy prawne dotyczące choroby niebieskiego języka

Choroba pęcherzykowa świń (SVD)

Choroby ryb

Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis - EHN)

Zakażenie herpeswirusem koi (Koi herpes virus - KHV)

Wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (Viral haemorrhagic septicaemia - VHS)

Zakaźna anemia łososi (Infectious salmon anemia - ISA)

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic
necrosis - IHN)

Gorączka Q

Prewencja oraz postępowanie w przypadku potwierdzenia choroby

Przepisy prawne dotyczące gorączki Q

Grypa ptaków (AI)

O grypie ptaków

Objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia

Likwidacja ogniska grypy ptaków

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków

Przepisy prawne dotyczące grypy ptaków

Pryszczyca (FMD)

O pryszczycy, drogach zakażenia i ochroną zwierząt przed chorobą

Objawy i przebieg choroby oraz diagnostyka różnicowa

Zasady monitoringu i zwalczania pryszczycy

Przepisy prawne związane z pryszczycą

Salmonellozy u drobiu

O salmonellozach

Zwalczanie u drobiu serotypów Salmonella mających znaczenie dla zdrowia publicznego

Zasady ochrony drobiu przed chorobą (bioasekuracja)

Przepisy prawne dotyczące salmonelloz u drobiu

Wścieklizna

Ochrona zwierząt
Występy zwierząt
Transport zwierząt
Postępowanie przy przeprowadzaniu uboju, uśmiercania i ograniczeniu
populacji zwierząt

Farmacja weterynaryjna
Przeciwbakteryjne produkty lecznicze weterynaryjne

Wycofanie leków z obrotu lub wstrzymanie w obrocie - decyzje Głównego
Lekarza Weterynarii
Stosowanie leków w ramach kaskady
Sfałszowany produkt leczniczy

Diagnostyka laboratoryjna
System laboratoriów urzędowych
Procedura zatwierdzenia laboratorium
Rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych
Diagnostyka in vitro

SYSTEMY INFORMATYCZNE
ADNS
ADNS - informacje dla użytkowników

CBD IRZGO
CBD IRZGO - wzory formularzy

CELAB
CELAB - dostęp do systemu

IMI
RASFF
RPPUiŻ
TRACES

Informacje dla użytkowników

Administratorzy TRACES

Procedura dostępu do systemu

Tryb awaryjny działania systemu TRACES

Formularz rejestracji TRACES - instrukcja

Kody pocztowe

Państwa trzecie stosujące TRACES

TRACES NT (TNT) - porady i podstawowe informacje

Zakładanie i obsługa konta TNT

WAHIS

PRAWO PUBLIKACJE RAPORTY
Prawo krajowe
Wybrane wytyczne i instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii
Identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi wzajemnej zgodności
Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego - wytyczne i instrukcje GLW
Badania żywności, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i wody
przeznaczonej do pojenia zwierząt - instrukcje GLW
Ochrona zwierząt (dobrostan zwierząt)
Pozostałe instrukcje GLW
Pozostałe wytyczne GLW

Handel i obrót zwierzętami

Listy zakładów, wykazy i rejestry Głównego Lekarza Weterynarii
Listy zakładów uprawnionych do handlu na rynkach państw trzecich - sektor
paszowy, utylizacyjny i produktów pochodnych
Listy zakładów uprawnionych do handlu na rynkach państw trzecich - sektor
żywnościowy
Listy podmiotów uprawnionych do handlu na rynkach państw trzecich zwierzęta

Weterynaryjna sprawozdawczość statystyczna (RRW)
Stan chorób zakaźnych zwierząt - biuletyn
Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli (MANCP)
Listy kontrolne SPIWET
Roczny program audytów IW

Veterinary Inspection
General Veterinary Inspectorate
Lists and registers
Information for travelers
Travelling with pets

Travelling with pets in the EU

Travelling with pets from non-EU countries

Travelling with pets BREXIT

Importing food for personal use

