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Zadania ustawowe art. 3 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 

2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

36)  
 ochrony zdrowia zwierząt oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

 bezpieczeństwa: produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 
zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, 

 badania kontrolne zakażeń zwierząt;

 monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, i w 
produktach pochodzenia zwierzęcego, w paszach; 

 badanie zwierząt rzeźnych, produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b;

 przeprowadzanie

 weterynaryjnej kontroli granicznej i kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, 

 kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego 

 kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, 

 . o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych oraz utrzymywania zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych do 
celów naukowych lub edukacyjnych, 

 Sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
przeznaczonych do użytku paszowego, 

 zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu, 

 obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych, 

 wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych, 

 przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, 

 przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie; 

 prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych: u zwierząt w 
tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w żywności,  w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, w paszach; 

 prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

 przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz o paszach 



Gwarancja zdrowotna: 

- zwierząt, 

- pasz 

- bezpiecznej żywności nie tylko zakładów 

wielkoprodukcyjnych ale również sprzedaży 

bezpośredniej (SB) oraz Rolniczego Handlu 

Detalicznego (RHD)

(od pola do stołu, od wideł do widelca)



Zadania ustawowe w woj. pomorskim
 Liczba nadzorowanych gospodarstw utrzymujących zwierzęta, podmiotów 

produkujących zwierzęta prowadzących obrót zwierzętami  i działających w 
zakresie rozrodu zwierząt

- 35 315  

 Liczba nadzorowanych podmiotów sektora paszowego i utylizacyjnego

- 20 988 

 Liczba nadzorowanych podmiotów weterynaryjnych (zakładów leczniczych 
oraz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej produktów leczniczych 
weterynaryjnych

- 729 

 Liczba podmiotów nadzorowanych pod względem bezpieczeństwa żywności

- 2 211

ŁĄCZNIE 59 246 PODMIOTY NADZOROWANE



Zadania ustawowe w woj. pomorskim

 Łącznie 59 246  podmiotów, w których w 2017 r. 

przeprowadzono  11 292 kontroli

 W woj. pomorskim jest hodowanych ok. 900 000 szt.  zwierząt gospodarskich 
rejestrowanych w CBD ARiMR (bydło , świnie, kozy, owce )

 W ciągu  roku wykonywanych jest ponad  2 000 000 badań zwierząt i 
żywności w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, w pracowniach 
wytrawiania włośni oraz badań w kierunku gruźlicy w gospodarstwach ( 
należy doliczyć pobranie próbek – drugie tyle)

 W ciągu  roku 2017 przeprowadzane było badanie przed i poubojowe 
każdej sztuki zwierzęcia trafiającego do ubojni

37 601 szt. bydła, 

1 843 464 szt.  świń

58 152 587 szt. drobiu

ŁĄCZNIE 60 033 834 szt. ZWIERZĄT



Zadania ustawowe w woj. pomorskim

 W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku oraz  Powiatowych 

Inspektoratach  Weterynarii zatrudnionych było na dzień 31.12.2017r. 

298 osób (inspektorów, obsługi biurowej , prawnej i finansowej) 

w tym 108 lekarzy weterynarii 

Prace ich wspomaga w ramach wyznaczeń do czynności  urzędowych 

447 lekarzy weterynarii



WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT 

PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA
 1) pryszczyca (Foot and mouth disease – FMD);

 2) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);

 3) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease – SVD);

 4) księgosusz (Rinderpest);

 5) pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants – PPR);

 6) zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia – CBPP);

 7) choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease – LSD);

 8) gorączka doliny Rift (Rift valley fever);

 9) choroba niebieskiego języka (Bluetongue);

 10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

 11) afrykański pomór koni (African horse sickness);

 12) afrykański pomór świń (African swine fever – ASF);

 13) klasyczny pomór świń (Clasical swine fever – CSF, Hog cholera);

 14) grypa ptaków (Avian influenza);

 15) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease – ND);

 16) wścieklizna (Rabies);

 17) wąglik (Anthrax);

 18) gruźlica bydła (Bovine tuberculosis);



WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT 

PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA
 19) bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń (B. abortus, B. melitensis, B. suis);

 20) enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis – EBL);

 21) przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiform encephalopathies of ruminants –
TSE);

 22) zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood);

 23) (uchylony);

 24) zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis – IHN);

 25) zakaźna anemia łososi (Infectious salmon anaemia – ISA);

 26) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia – VHS);

 27) krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer – EHD);

 28) bonamioza (Bonamia ostreae); 

 29) marteilioza (Marteilia refringens); 

 30) bonamioza (Bonamia exitiosa); 

 31) perkinsoza (Perkinsus marinus); 

 32) mikrocytoza (Microcytos mackini); 

 33) zespół Taura (Taura syndrome); 

 34) choroba żółtej głowy (Yellowhead disease); 

 35) zespół WSS (White Spot Syndrome); 

 36) zakażenie herpeswirusem koi (Koi herpes virus – KHV); 

 37) epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis – EHN); 



WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT 

PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI
 1) paratuberkuloza (Paratuberculosis);

 2) listerioza (Listeriosis);

 3) toksoplazmoza (Toxoplasmosis);

 4) tularemia (Tularaemia);

 5) wirusowe zapalenia mózgu i rdzenia koni (Equine encephalomyelitis);

 6) nosacizna (Glanders);

 7) niedokrwistość zakaźna koni (Equine infectious anaemia);

 8) zakaźne zapalenie macicy u klaczy (Contagious equine metritis);

 9) wirusowe zapalenie tętnic koni (Equine viral arteritis);

 10) zaraza stadnicza (Dourine);

 11) zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła (Infectious bovine
rhinotracheitis/infetious pustular vulvovaginitis IBR/IPV);

 12) choroba mętwikowa bydła (Bovine genital campylobacterosis);

 13) zaraza rzęsistkowa bydła (Trichomonosis);

 14) gorączka Q (Q fever);



WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT 

PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI
 15) salmonellozy bydła i świń (Salmonellosis of cattle and pigs);

 16) wirusowe zapalenie żołądka i jelit świń (Transmissible gastroenteritis – TGE);

 17) włośnica (Trichinellosis);

 18) choroba Aujeszkyego u świń (Aujeszky’s disease in pigs);

 19) (uchylony);

 20) zakaźna bezmleczność u owiec i kóz (Contagious agalactia);

 21) choroba maedi-visna (Maedi-visna disease);

 22) gruczolakowatość płuc u owiec i kóz (Ovine pulmonary adenomatosis);

 23) wirusowe zapalenia stawów i mózgu kóz (Caprine arthritis/encephalitis –
CAE);

 24) serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych (Caseus lymphadenitis – CLA); 

 25) salmonellozy drobiu (S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis, S. Typhimurium, 
S. Arizonae)/Avian salmonellosis (S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Arizonae); 

 26) chlamydioza ptaków (Avian chlamydiosis); 

 27) zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro)/Infectious bursal
disease (Gumboro disease); 



WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT 

PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI

 28) choroba Mareka (Marek’s disease);

 29) choroba Derzsy’ego (Derzsy’s disease);

 30) mykoplazmozy drobiu (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. 
meleagridis)/Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum, M. synoviae, M. 
meleagridis);

 31) wirusowe zapalenie jelit u norek (Mink viral enteritis);

 32) choroba Aleucka (Aleutian disease);

 33) myksomatoza (Myxomatosis);

 34) krwotoczna choroba królików (Rabbit haemorrhagic disease);

 35) zgnilec europejski (European foulbrood); 

 36) warroza (Varroosis); 

 37) choroba roztoczowa (Acariosis of bees); 

 38) mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida); 

 39) roztocze Tropilaelaps. 



Wyzwania 

 Stan  zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF)

 Stan  zagrożenia grypą ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI)

 Bioasekuracja i bezpieczeństwo gospodarstw utrzymujących zwierzęta, z 

których pozyskiwana jest żywność = stabilność rynku sektora produkcji 

zwierzęcej

 Gwarancja zdrowia zwierząt, pasz oraz zdrowej i bezpiecznej żywności (od 

pola do stołu)  nie tylko zakładów wielkoprodukcyjnych ale również 

sprzedaży bezpośredniej (SB) oraz Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD)



 Afrykański pomór świń (ASF) to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce 

zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych oraz dzikich. ASF 

podlega obowiązkowi urzędowego zwalczania.

 Źródłem zakażenia ASF mogą być świnie domowe, świnie dzikie, ale 

również mięso pochodzące od zakażonych świń, dzików oraz zakażone 

produkty wyprodukowane z mięsa chorych świń i dzików.

 ASF nie jest groźny dla człowieka, ale region w którym zostanie stwierdzona 

choroba narażony jest na poważne straty ekonomiczne (ograniczenia w 

handlu i obrocie świniami i wieprzowiną).

Stan  zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF)



Ogniska ASF u świń

 2014: 2 ogniska

 2015: 1 ognisko

 2016: 20 ognisk

 2017: 81 ognisk 

 2018: 3 ogniska 

W sumie ognisk: 107

Przypadki ASF u dzików

 Pierwszy przypadek → 17 lutego 2014 r.

 2014: 30 przypadków

 2015: 53 przypadki

 2016: 80 przypadków

 2017: 714 przypadków

 2018: 324 przypadków - do 31.01.2018 r.

W sumie przypadków: 1201

Stan  zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF)



Stan  zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF)



AKTUALNA SYTUACJA EPIZOOTYCZNA 

ASF 2018



Zagrożenia w woj. pomorskim 

• Strefa nadgraniczna

• Pomorski region turystyczny (turyści zza granicy)

• Parkingi przydrożne 

• Parkingi sklepów wielkopowierzchniowych

• MOP autostrady

• Migracja zarobkowa z Ukrainy (zniesienie wiz)

• Porty morskie

• Port lotniczy

• Połączenie kolejowe z Obwodem Kaliningradzkim

•Dziki i dziczyzna



Stan  zagrożenia afrykańskim pomorem świń 

(ASF)
 W dniu 25  stycznia br. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie służb, 

na którym przyjęto plan działań na wypadek ujawnienia się wirusa ASF

 zintensyfikowanie redukcji populacji dzików, które są wektorem rozprzestrzeniania ASF

 przygotowanie organizacyjne ekip poszukiwawczych zwłok dzików w obwodach 
łowieckich i odpowiednie szkolenia,

 intensywne monitorowanie przesyłek z krajów trzecich i bagażu podręcznego pod 
względem zawartości produktów pochodzenia zwierzęcego

 zwiększenie kontroli transportu żywych świń i przewozu produktów pochodzenia 
zwierzęcego

 zwalczanie kłusownictwa

 kontrola restauracji, targowisk oraz sprzedaży dziczyzny, 

 intensyfikacja akcji informacyjnej i wyposażenie podmiotów zainteresowanych i instytucji 
w ulotki informacyjne dotyczące zakazu przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego 
z krajów trzecich we wszystkich powiatach województwa pomorskiego



Działania zapobiegające wystąpieniu 

ASF w woj. pomorskim 

 Na bieżąco w Internecie !!!



Działania zapobiegające wystąpieniu 

ASF w woj. pomorskim 



Działania zapobiegające wystąpieniu 

ASF w woj. pomorskim 



Działania zapobiegające wystąpieniu 

ASF w woj. pomorskim 
 Przeprowadzono szereg szkoleń dla rolników, myśliwych w takcie których

rozdano ok. 10 tysięcy w 2017r. ulotek informujących o ASF, otrzymanych z GIW;

kolejne 30 000 przewidziane jest na 2018r.



Działania zapobiegające wystąpieniu 

ASF w woj. pomorskim 

 W każdym z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii przeprowadzono szereg

szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii oraz lekarzy weterynarii wolnej

praktyki związanych z tematyką ASF;



Działania zapobiegające wystąpieniu 

ASF w woj. pomorskim 
 Pomorski Wojewódzki Lekarz w październiku 2016r. zorganizował konferencję

„Afrykański Pomór Świń (ASF) – realne zagrożenie”.

 W seminarium tym obok Inspekcji Weterynaryjnej uczestniczyli Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich, Wicemarszałek Pomorski Krzysztof Trawicki oraz reprezentanci

starostw, gmin, organizacji rolniczych, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży

Granicznej, Izby Celnej, Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, służb

sanitarnych, inspekcji i wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego i wielu

innych instytucji oraz stowarzyszeń rolniczych, również właściciele zakładów

przetwórstwa mięsnego oraz indywidulani rolnicy;



Działania zapobiegające wystąpieniu 

ASF w woj. pomorskim 
 Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Powiatowi Lekarze Weterynarii

woj. pomorskiego prowadzą współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg

Krajowych i Autostrad Gdańsk, Polskim Związkiem Łowieckim, Inspekcją

Transportu Drogowego oraz innymi służbami, w zakresie informowania o

sytuacji epizootycznej, akcji informacyjnych, postepowaniu z odpadkami ze

śmietników oraz postępowaniu w przypadku znalezienia padłych lub

chorych dzikich zwierząt;



Działania zapobiegające wystąpieniu 

ASF w woj. pomorskim 
Plakaty informacyjne PL, ENG, RUS 

 STACJE BEZNYNOWE

 PRZEJŚCIA GRANICZNE

 SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE



Działania zapobiegające wystąpieniu 

ASF w woj. pomorskim 
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z zagrożeniem ASF polecił

Powiatowym Lekarzom Weterynarii przeprowadzić kontrole w podmiotach

zajmujących się skupem świń, pośrednictwem w obrocie świniami oraz w rzeźniach

świń.

Kontrole objęły weryfikację krzyżową obowiązujących świadectw zdrowia dla świń,

dokumentację o której mowa w rozporządzeniu MRiRW z 2008 r. Nr 122, poz. 790,

dokumentację, o której mowa w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

oraz analizę zgłoszeń zdarzeń świń dokonywanych przez podmioty w CBD SIRZ.

 Wyniki kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości omówione zostały szczegółowo

podczas narady z PLW i Inspektorami PIW ds. zdrowia i ochrony zwierząt.



Działania zapobiegające wystąpieniu 

ASF w woj. pomorskim 

 Stałe zabezpieczenie - Magazyny epizootyczne Powiatowych Inspektoratów

Weterynarii posiadają na swoim stanie odpowiedną ilość środków

dezynfekcyjnych, odzieży jednorazowej oraz innych materiałów potrzebnych w

przypadku ewentualnego wystąpienia ASF;



Stan  zagrożenia grypą ptaków o wysokiej 

zjadliwości (HPAI)

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 

2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem 

wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 Kontrola BIOASEKURACJI przez Inspekcję Weterynaryjną ok 11 000 

gospodarstw utrzymujących drób komercyjnie i przyzagrodowo

- zabezpieczenie budynków i dostępu ptaków dzikich

- Zabezpieczenie pasz

- Zabezpieczenie ściółki

- Higiena obsługi i karmienia drobiu



• 6 martwych łabędzi, które zostały odłowione z Martwej Wisły
w okolicach mostu pontonowego przy Wyspie Sobieszewskiej w
dniu 20 lutego 2017r.

• 2 martwe łabędzie, które zostały odłowione z Martwej Wisły
w okolicy mostu pontonowego przy Wyspie Sobieszewskiej w
dniu 23 lutego 2017r;

• 2 martwe łabędzi znalezionych na plaży miejskiej , wejście nr
1 i 2 - Wyspa Sobieszewska , znalezione 25 lutego 2017;

• żywej mewy srebrzystej w okolicach portu jachtowego w
Gdyni w dniu 18 lutego 2017;

Działania związane z wystąpieniem 

HPAI w Gdańsku i Gdyni 



 Ogromne zaangażowanie PLW 

 Ryzyko zagrożeń dla funkcjonowania ruchu granicznego towarów

 niedopuszczenie do rozprzestrzeniania grypy ptaków na inne obszary 

województwa pomorskiego

 obiektywna informacja publiczna i przekaz medialny, który nie wzbudzał 

paniki natomiast wskazywał stanowcze podejmowanie  właściwych 

działań

 Sprawna wymiana informacji pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną oraz 

Centrami Zarządzania Kryzysowego szczebla wojewódzkiego i 

powiatowego

 EDUKACJA w zakresie zagrożenia grypą ptaków

Działania związane z wystąpieniem 

HPAI w Gdańsku i Gdyni 



Ćwiczenia HPAI 2017

 W dniu  07.06 2017r. w Skorzewie  (powiat kościerski), w 

gospodarstwie utrzymującym brojlery kurze przećwiczono  

organizację zabezpieczenia ogniska choroby



Ćwiczenia HPAI 2017
W ćwiczeniach brały udział służby:

- Inspekcji Weterynaryjnej,

- Straży Pożarnej

- Policji, 

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- Inspekcji Ochrony Środowiska

- Centra Zarządzania Kryzysowego

Ćwiczenie koordynowane przez 

Inspekcję Weterynaryjną nadzorował 

osobiście

Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich



Ćwiczenia HPAI 2017

 ćwiczenia aplikacyjne w woj. pomorskim

odbyły się w dniach 05-09.06.2017r. i obejmowały koordynację działań

wszystkich służb zaangażowanych w zwalczanie grypy ptaków.



Ćwiczenia w 2018

W III dekadzie maja 2018r.

planowane jest szkolenie symulacyjne w zakresie 

Analizy zagrożenia , zapobiegania i zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń



Dziękuję za uwagę 
www.gdansk.wiw.gov.pl


