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2. Description of the programme

Please give a short description of the programme (max. 32000 chars) : 

Celem realizacji programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform 
encephalopathy – BSE) na lata 2022-2024r. zwanego dalej „programem”, jest wykrycie każdego 
przypadku gąbczastej encefalopatii bydła, zwanej dalej „BSE”, w populacji bydła w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Prowadzenie badań jest nieodzownym elementem systemu kontroli przenośnych gąbczastych 
encefalopatii przeżuwaczy (TSE).  
 Kontrola BSE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na prowadzeniu aktywnego nadzoru, przez 
który rozumie się badanie bydła w wieku powyżej 48 miesiąca życia zaliczanego do następujących grup 
ryzyka:  
1)  zwierzęta poddane ubojowi z konieczności,; 
2) zwierzęta wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przedubojowego, w tym zwierzęta, które 
doznały urazów w trakcie transportu lub w rzeźni; 
3) zwierzęta padłe,; 
4) zwierzęta, które zostały zabite w ramach zwalczania choroby zakaźnej zwierząt,; 
5) zwierzęta ze stad, w których stwierdzono stosowanie niedozwolonych w żywieniu bydła białek 
pochodzenia zwierzęcego określonych w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania 
niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz.Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; 
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 
999/2001”.  
 Prowadzony jest również bierny nadzór, przez który rozumie się badanie bydła w każdym wieku w 
przypadku, gdy zachowanie zwierzęcia wskazuje na podejrzenie wystąpienia BSE.  
Zapobieganie, kontrola i zwalczanie BSE  przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu nr 999/2001 z uwzględnieniem zasad, o których mowa w decyzji Komisji 2009/719/WE z 
dnia 28 września 2009 r. upoważniającej niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych 
programów monitorowania BSE (Dz. Urz. UE L 256 z 29.09.2009, str. 35, z późn. zm.).   
Przy zwalczaniu BSE jest istotne zidentyfikowanie przeżuwaczy pozostałych w gospodarstwie, w którym 
przebywało bydło, u którego stwierdzono BSE, a także potomstwa samicy, u której stwierdzono chorobę, 
urodzonego w okresie dwóch lat przed wystąpieniem objawów klinicznych albo stwierdzeniem BSE u 
bydła oraz zidentyfikowanie bydła należącego do kohorty. W celu identyfikacji wszystkich zagrożonych 
BSE zwierząt znajdujących się w gospodarstwie przyjmuje się, że kohorta bydła oznacza grupę bydła: 
1) urodzonego w tym samym stadzie, co bydło zakażone BSE w okresie do 12 miesięcy poprzedzających 
urodzenie albo następujących po urodzeniu bydła; 
2) hodowanego w dowolnym okresie pierwszego roku swego życia razem z bydłem zakażonym BSE w 
pierwszym roku życia tego bydła. 
W rozporządzeniu nr 999/2001 zobowiązano każde państwo członkowskie Unii Europejskiej do 
przeprowadzania rocznych programów monitorowania TSE na podstawie aktywnego i biernego 
nadzoru, zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 999/2001. 
Dnia 4 lutego 2013 r. weszła w życie decyzja wykonawcza Komisji 2013/76/UE zmieniająca decyzję 
2009/719/WE upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów 
monitorowania BSE (Dz. Urz. UE L 35 z 06.02.2013, str. 6), zwana dalej „decyzją wykonawczą Komisji 
2013/76/UE”. Daje ona państwom członkowskim możliwość zmiany rocznych programów 
monitorowania. 
W latach 2001–2020 wykryto 76 przypadków BSE na  6 889 756 wykonanych badań. W roku 2019 
wykryto jeden przypadek atypowej formy BSE. Wykrycie atypowej formy BSE nie ma wpływu na status 
epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby, gdyż uważa się ją za występującą spontanicznie we 
wszystkich populacjach bydła na bardzo niskim poziomie. Dzięki korzystnej sytuacji epizootycznej 
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odnośnie do BSE w Rzeczypospolitej Polskiej i skutecznemu systemowi monitorowania choroby – 
począwszy od 2018 r. zwierzęta poddawane ubojowi jako zdrowe nie są badane w kierunku BSE. 
Obowiązkiem badania w kierunku BSE objęte pozostaną nadal zwierzęta należące do grupy ryzyka oraz 
zwierzęta będące w każdym wieku w przypadku, gdy ich zachowanie nasuwa podejrzenie wystąpienia 
BSE.

3. Description of the epidemiological situation of the disease 

Last year's No of cases Total No No of classical cases No of atypical cases No of undetermined cases

BSE case 0 0 0 0

Scrapie case (ovine) 0 0 5 0

Scrapie case (caprine) 0 0 0 0

Last case of date (classical case) date (atypical case) date (undetermined case)

BSE 22/12/2010 24/01/2019 0

Scrapie (ovine) 0 06/10/2020 0

Scrapie (caprine) 0 02/12/2019 0

Comments (if any)

Regularne monitorowanie BSE, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej, rozpoczęło 
się w listopadzie 2001 r. W pierwszych dwóch miesiącach od wprowadzania programu monitorowania 
(listopad – grudzień 2001 r.) zbadano 30 309 sztuk bydła, w 2002 r. – 286 592, w 2003 r. – 455 413, w 2004 
r. – 481 116, w 2005 r. – 515 976, w 2006 r. – 594 121, w 2007 r. – 603 810, w 2008 r. – 611 566, w 2009 r. – 
638 072, w 2010 r. – 637 240, w 2011 r. – 475 906, w 2012 r. – 326 280, w 2013 r. – 318 849, w 2014 r. – 207 
503, w 2015 r. – 222 821, w 2016 r. – 169 187, w 2017 r. – 162 206, w 2018 r. – 39 715, w 2019r. –  60 196, a 
w 2020 r. – 52 878. 
Spadek liczby badań w 2011 r. był związany z podwyższeniem wieku bydła badanego w kierunku BSE do 
72 miesięcy życia, w związku z zakwalifikowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do grupy państw 
członkowskich upoważnionych do zmiany systemu monitorowania BSE, zgodnie z decyzją wykonawczą 
Komisji 2011/358/UE z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającą decyzję 2009/719/WE upoważniającą 
niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (Dz. Urz. UE 
L 161 z 21.06.2011, str. 29).  
 Spadek liczby badań w 2014 r. był związany z podwyższeniem wieku bydła badanego w kierunku BSE do 
96 miesięcy życia, w związku z zakwalifikowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do grupy państw 
członkowskich upoważnionych do zmiany systemu monitorowania BSE, zgodnie z decyzją wykonawczą 
Komisji 2013/76/UE.  
 Spadek liczby badań w 2016 r. był związany z podwyższeniem wieku bydła badanego w kierunku BSE do 
108 miesięcy życia, w związku z zakwalifikowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do grupy państw 
członkowskich upoważnionych do zmiany systemu monitorowania BSE, zgodnie z decyzją wykonawczą 
Komisji 2013/76/UE. 
Dane dotyczące bydła objętego monitorowaniem w latach 2001 – 2020  przedstawiono w tabeli 1.  
Pierwszy przypadek BSE wykryto w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r. W tym też roku wykryto 4 
przypadki BSE. W 2003 r. wykryto 5 przypadków, a w 2004 r. – 11 przypadków. W 2005 r. wykryto 20 
przypadków BSE, co stanowi największą liczbę przypadków BSE wykrytych rocznie w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Od 2006 r. ta liczba wyraźnie spadała, aż do 2011 r. W 2006 r. stwierdzono 10 przypadków BSE, w 
2007 r. – 9 przypadków, w 2008 r. – 5 przypadków, w 2009 r. – 4 przypadki, w 2010 r. – 2 przypadki, w 
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2011 r. – 1 przypadek, w 2012 r. – 3 przypadki, natomiast w 2013 r. – 1 przypadek. W latach 2014 - 2018 
nie stwierdzono żadnego przypadku BSE. W 2019 stwierdzono 1 przypadek atypowej formy BSE. W 2020 
r. ponownie nie odnotowano żadnego przypadku BSE. 
 Zestawienie występowania przypadków BSE z podziałem na lata oraz województwa przedstawia tabela 
2.   
Największą liczbę przypadków BSE wykryto w ramach aktywnego nadzoru w odniesieniu do grupy 
zdrowego bydła kierowanego do uboju. W ramach biernego nadzoru wykryto 3 przypadki BSE. 
 Poszczególne grupy bydła, w których stwierdzono przypadki BSE, przedstawiono w  tabeli 3.  
Wszystkie sztuki bydła, u których wykryto BSE, były urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dochodzenia epizootyczne prowadzone w celu wyjaśnienia dróg zakażeń wskazywały, iż tylko w 
nielicznych przypadkach potwierdzono, że najbardziej prawdopodobną drogą zakażenia BSE było 
spożycie paszy zawierającej białko pochodzące od ssaków lub preparatów mlekozastępczych 
zawierających tłuszcz zwierzęcy.  
Z analizy wieku bydła, u którego stwierdzono BSE, można zauważyć, że najwyższą liczbę przypadków 
zakażeń BSE zaobserwowano u bydła urodzonego od 1995 r. do 2000 r. Najwyższy odsetek zakażeń 
dotyczył bydła urodzonego w 1996 r. i 1999 r.  Zestawienie liczby przypadków BSE w odniesieniu do roku 
urodzenia zakażonego bydła przedstawiono w tabeli 4 oraz na wykresie 1.  
 Najwięcej przypadków BSE stwierdzono u bydła mającego od 5 do 9 lat życia. Zestawienie liczby 
przypadków BSE w odniesieniu do wieku bydła przedstawia tabela 5 wykres 2.  

4. Measures included in the programme

4.1 Designation of the central authority in charge of supervising and 
coordinating the departements responsible for implementing the programme

(max. 32000 chars) : 

 Za realizację programu będą odpowiedzialne organy Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego i 
wojewódzkiego. Zgodnie z art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Główny Lekarz Weterynarii nadzoruje realizację programu. W 
przypadku programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Główny Lekarz Weterynarii  
informuje Komisję Europejską o postępach w jego realizacji .

4.2 Description and delimitation of the geographical and administrative areas in 
which the programme is to be applied

(max. 32000 chars) : 

Program będzie realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytorium tym funkcjonuje 16 
organów Inspekcji Weterynaryjnej szczebla wojewódzkiego (wojewódzcy lekarze weterynarii) oraz 305 
organów Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego (powiatowi lekarze weterynarii). Wojewódzki 
lekarz weterynarii kieruje działaniem Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze województwa.  
 Podział Rzeczypospolitej Polskiej na województwa ilustruje rysunek 1.  

4.3  System in place for the registration of holdings
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(max. 32000 chars) : 

Siedziby stad, w których utrzymywane jest bydło w Rzeczypospolitej Polskiej są rejestrowane w rejestrze 
zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, prowadzonym przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Ponadto podjęcie działalności w zakresie 
utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów 
pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt wymaga zgłoszenia właściwemu miejscowo 
powiatowemu lekarzowi weterynarii. Kwestie te uregulowane są w  następujących  aktach prawnych:  
1) ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 699 z późn. 
zm.);  
2) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421);  
3) ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (( Dz. U. z 2020 r. poz. 
2001 oraz z 2021 r. poz. 36). 

4.4  System in place for the identification of animals

(max. 32000 chars) : 

Identyfikacja i rejestracja bydła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone na podstawie 
następujących przepisów:  
1) ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;  
2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania minimalnych sankcji 
administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. WE L 60 z 28.02.1998, str. 
78, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 46, str. 12);  
3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt 
(„Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE  L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.). 
  System identyfikacji i rejestracji zwierząt w Polsce obejmuje, w przypadku zwierząt z gatunku bydło, 
następujące elementy:  
1) rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzony przez ARiMR w systemie informatycznym;  
2) znaki identyfikacyjne zwierząt: kolczyki;  
3) paszporty bydła;  
4) księgi rejestracji bydła prowadzone w siedzibach stada utrzymujących bydło.  
  Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego z gatunku bydło jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura 
powiatowego ARiMR siedzibę stada, w celu nadania numeru siedziby stada, nie później niż w dniu 
wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada. Zgłoszenia dokonuje się pisemnie na 
formularzu udostępnionym przez ARiMR lub elektronicznie. Numer siedziby stada składa się z liter PL, 
dziewięciu cyfr oznaczających numer identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia gospodarskiego (numer 
producenta) oraz trzech cyfr oznaczających kolejny numer siedziby stada.  
 Właściciele zwierząt z gatunku bydło są obowiązani do zgłaszania do Systemu Identyfikacji i Rejestracji 
Zwierząt (SIRZ), prowadzonego przez ARiMR wszystkich zdarzeń dotyczących tych zwierząt takich jak: 
przemieszczenie (np. kupno, sprzedaż, wywóz), urodzenie, ubój lub padnięcie, w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia zdarzenia. Posiadacz zwierząt może dokonać zgłoszenia przedmiotowych zdarzeń przez 
wypełnienie druków udostępnianych przez ARiMR lub elektronicznie. 
W Rzeczypospolitej Polskiej zwierzęta z gatunku bydło znakuje się indywidualnie przez umieszczenie na 
obu małżowinach usznych zwierzęcia kolczyków z indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Numer 
identyfikacyjny składa się z 14 znaków:  
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1) symbolu kraju – w przypadku Polski są to litery PL;  
2) 12 cyfr, z których:  
a) dwie pierwsze – to cyfry oznaczające numer serii kolczyka,  
b) dziewięć następnych – to cyfry oznaczające numer zwierzęcia,  
c) ostatni znak – to cyfra kontrolna.  
Na kolczyku dla bydła znajduje się oprócz 14 - znakowego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia również 
kod kreskowy oraz znak graficzny ARiMR. 
Obowiązek identyfikacji zwierząt spoczywa na posiadaczu tych zwierząt. Posiadacz bydła jest 
obowiązany do założenia tym zwierzętom kolczyków oraz do zgłoszenia do ARiMR faktu oznakowania 
zwierzęcia w każdym przypadku przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się 
urodziło, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia.  
 Ponadto, każda sztuka bydła musi posiadać paszport, który jest niezbędny w trakcie transportu 
zwierzęcia. Instytucją właściwą w sprawach związanych z paszportem bydła jest ARiMR. W paszporcie są 
zawarte dane dotyczące indywidualnego numeru identyfikacyjnego oraz siedziby stada zwierzęcia, jego 
płci i rasy, numeru identyfikacyjnego matki zwierzęcia, daty i miejsca urodzenia zwierzęcia.  
Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza bydła, odrębnie dla każdego stada w formie 
książkowej lub elektronicznej.  
Jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR i wyłącznie za jego 
pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o 
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji w formie 
papierowej. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej. 
Posiadacz zwierzęcia, który nie zdecyduje się na wyłączne korzystanie z systemu teleinformatycznego 
ARiMR, prowadzi w siedzibie stada księgę rejestracji w formie papierowej zgodnie z zasadami i ze 
wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w 
sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2018 r. poz. 2505). 
W księdze rejestracji bydła prowadzonej w siedzibie stada, w której jest utrzymywane bydło, są 
umieszczane informacje dotyczące siedziby stada oraz – nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia 
zdarzenia – dane dotyczące zwierząt przebywających w siedzibie stada, w tym dane dotyczące siedzib 
stad, z których i do których zwierzęta zostały przemieszczone.  
Dane zwierzęcia, zawarte w księdze rejestracji lub wydrukach, przechowuje się przez okres co najmniej 3 
lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada.

4.5  Measures in place as regards the notification of the disease

(max. 32000 chars) : 

W Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek powiadamiania o podejrzeniu BSE wynika bezpośrednio z 
następujących przepisów:  
1) rozporządzenia nr 999/2001;  
2) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt.  
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt określono obowiązek zgłaszania podejrzenia wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt.  Zgodnie 
z art. 42 ww. ustawy, podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, w tym wystąpienie objawów 
neurologicznych u zwierząt, które mogą nasuwać podejrzenie BSE, podlega obowiązkowi 
niezwłocznego zgłoszenia organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi 
świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta). Ponadto posiadacz bydła ma obowiązek natychmiastowego informowania powiatowego 
lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła.
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4.6  Testing

4.6.1  Rapid tests in bovine animals

2021  Targets for year 

Age (in months) above 
which animals are tested

Estimated number 
of animals to be 
tested

Estimated number of 
rapid tests, including 
rapid tests used for 

confirmation 

Healthy slaughtered bovine animals born in Ms listed in Annex to 
CD2009/719/EC 0 0 0

Risk animals born in MS listed in Annex to CD 2009/719/EC 48 60 196 60 246

Healthy slaughtered bovine animals NOT born in MS liisted in Annex to CD 
2009/719/EC 30 0 0

Risk animals NOT born in MS listed in Annex to CD 2009/719/EC 24 0 0

Suspect animals (as referred to in Art 12.2 of Regulation (EC) No 999/2001) 6 6

2022  Targets for year 

Age (in months) above 
which animals are tested

Estimated number 
of animals to be 
tested

Estimated number of 
rapid tests, including 
rapid tests used for 

confirmation 

Healthy slaughtered bovine animals born in Ms listed in Annex to 
CD2009/719/EC 0 0 0

Risk animals born in MS listed in Annex to CD 2009/719/EC 48 52 878 53 149

Healthy slaughtered bovine animals NOT born in MS liisted in Annex to CD 
2009/719/EC 30 0 0

Risk animals NOT born in MS listed in Annex to CD 2009/719/EC 24 0 0

Suspect animals (as referred to in Art 12.2 of Regulation (EC) No 999/2001) 4 4
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4.6.2 Rapid tests on small ruminants 
 
The sampling rules applicable for the monitoring of ovine and caprine animals slaughtered or not for human 
consumption (described below as healthy slaughtered/dead animals) are in compliance with provisions of Annex III, II, 4 
of Regulation (EC) No 999/2001, in particular: 

- Animals are over 18 months of age or have more than two permanent incisors, 
- No over-representation of any group (origin, age, breed, production type, etc), 
- Sampling representative of each region and season, 
- Multiple sampling in the same flock avoided whenever possible, 
- A system is in place to ensure that in successive sampling years, all officially registered holdings with more than 

100 animals where TSE cases have never been detected are subject to TSE testing, 
- A system is in place to check that animals are not being diverted from sampling (except derogation 

communicated to the Commission): 

yes no

If no please explain.

4.6.2.1 Rapid tests  on ovine animals

Estimated population of adult ewes and ewe lambs put to the ram.    0

2021  Targets for year 

Estimated number of animals to be tested

Healthy slaughtered ovine animals (a)

Dead ovine animals (b)

In the context of measures of control/eradication on holdings affected by TSE as described in Annexes III and VII of the TSE regulation

Ovine animals from holdings affected by classical scrapie

Ovine animals from holdins affected by atypical scrapie

Ovine animals from holdings affected by BSE

Suspect animals (c)
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Total number of tests 0

(a) Annex III, A, II, 2 of the TSE regulation 
(b) Annex III, A, II, 3 of the TSE regulation 
(c) Art 12 of the TSE regulation 

4.6.2.2  Rapid tests on caprine animals

Estimated population of female goats and female kids mated  . 0

2021  Targets for year 

Estimated number of animals to be tested

Healthy slaughtered caprine animals (a)

Dead caprine animals (b)

In the context of measures of control/eradication on holdings affected by TSE as described in Annexes III and VII of the TSE regulation

Caprine animals from holdings affected by classical scrapie

Caprine animals from holdins affected by atypical scrapie

Caprine animals from holdings affected by BSE

Suspect animals (c)

Total number of tests 0

(a) Annex III, A, II, 2 of the TSE regulation 
(b) Annex III, A, II, 3 of the TSE regulation 
(c) Art 12 of the TSE regulation 

4.6.3  Confirmatory tests other than rapid tests as referred to in Annex X Chapter C of 
Regulation (EC) No 999/2001

2021  Targets for year 

Estimated number of 
tests

Confirmatory tests in Bovine animals 3

Confirmatory tests in Ovine an Caprine animals 0

2022  Targets for year 

Estimated number of 
tests

Confirmatory tests in Bovine animals 2

Confirmatory tests in Ovine an Caprine animals 0
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4.6.4  Discriminatory tests (Annex X.C point 3.1 (c) and 3.2 (c)(i) of Regulation (EC) No 999(2001) 

2021  Targets for year 

Estimated number of tests

Primary molecular testing on bovine animals 0

Primary molecular testing on ovine and caprine animals 0

Total 0

2022  Targets for year 

Estimated number of tests

Primary molecular testing on bovine animals 0

Primary molecular testing on ovine and caprine animals 0

Total 0

4.6.5  Genotyping of positive and randomly selected animals

More than 750,000 animals

Less than or equal to 750,000 animals

Adult sheep population

2021  Targets for year 

Estimated number

Genotyping of TSE cases 0

Random genotyping 0

2022  Targets for year 

Estimated number

Genotyping of TSE cases 0

Random genotyping 0

4.7  Eradication

4.7.1    Measures following confirmation of a TSE case in bovine animals

4.7.1.1  Description
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(max. 32000 chars) : 

Działania lekarzy weterynarii podejmowane w związku z wystąpieniem przypadku BSE w 
Rzeczypospolitej Polskiej regulują następujące przepisy:  
1) rozporządzenie nr 999/2001;  
2) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt.  
 W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku BSE, przeprowadza się 
co najmniej następujące czynności:  
1) niszczy się wszystkie części ciała  zakażonego zwierzęcia, 
2)  w przypadku bydła poddanego ubojowi w rzeźni niszczy się wszystkie części tuszy zakażonego 
zwierzęcia oraz wszystkie części tuszy zwierząt sąsiadujących z zakażoną tuszą na linii ubojowej (co 
najmniej jedna przed i dwie po);  
3) przeprowadza się szczegółowe dochodzenie epizootyczne.  
Dochodzenie epizootyczne ma na celu:  
1) ustalenie źródła zakażenia BSE;  
2) określenie liczby i zidentyfikowanie wszystkich sztuk przeżuwaczy w gospodarstwie pochodzenia 
zwierzęcia zakażonego BSE;  
3) ustalenie historii zwierzęcia zakażonego BSE oraz określenie miejsca pobytu potomstwa krowy 
zakażonej BSE;  
4) ustalenie kohorty dla zwierzęcia zakażonego BSE;  
5) ustalenie możliwej drogi przeniesienia BSE;  
6) ustalenie innych zwierząt zarówno przebywających w gospodarstwie, w którym stwierdzono BSE, jak i 
przebywających w innych gospodarstwach, które mogły mieć kontakt z tym samym źródłem zakażenia 
BSE, co zwierzę zakażone BSE;  
7) ustalenie, czy przemieszczenie potencjalnie zakażonej paszy lub innych czynników mogło być 
przyczyną zakażenia w gospodarstwie. Wszystkie zwierzęta, które zostały w trakcie dochodzenia 
epizootycznego uznane za potencjalnie zakażone BSE, zabija się, a następnie niszczy ich zwłoki, zaś 
produkty uznane za potencjalnie skażone BSE – niszczy. 

4.7.1.2  Summary table

2021  Targets for year 

Estimated number

Bovine animals culled and destroyed 7

2022  Targets for year 

Estimated number

Bovine animals culled and destroyed 5

4.7.2    Measures following confirmation of a TSE case in ovine and caprine animals

4.7.2.1  Description

(max. 32000 chars) : 

n/a
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4.7.2.2  Summary table

2021  Targets for year 

Estimated number

Ovine and caprine animals culled and destroyed (due to classical scrapie) 0

Ovine and caprine animals compulsory slaughter (due to classical scrapie) 0

Genotyping tests - monitoring and eradication measures 0

2022  Targets for year 

Estimated number

Ovine and caprine animals culled and destroyed (due to classical scrapie) 0

Ovine and caprine animals compulsory slaughter (due to classical scrapie) 0

Genotyping tests - monitoring and eradication measures 0

4.7.3    Breeding programme for resistance to TSEs in sheep

4.7.3.1  General description

Description of the programme according to the minimum requirements set out in Annex VII, Chapter B of Regulation (EC) No 999/2001

(max. 32000 chars) : 

n/a

4.7.3.2  Summary table

2021  Targets for year 

Estimated number

Ewes to be genotyped under the framework of a breeding programme referred to in Article 6a of Regulation (EC) No 
999/2001 0

Rams to be genotyped under the framework of a breeding programme referred to in Article 6a of Regulation (EC)  
No 999/2001 0

Total 0

2022  Targets for year 

Estimated number
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Ewes to be genotyped under the framework of a breeding programme referred to in Article 6a of Regulation (EC) No 
999/2001 0

Rams to be genotyped under the framework of a breeding programme referred to in Article 6a of Regulation (EC)  
No 999/2001 0

Total 0
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5.  Costs

5.1  Detailed analysis of the costs

(max. 32000 chars) : 

Program jest realizowany ze środków budżetowych państwa.  
Finansowanie programu odbywa się ze środków budżetowych określonych w części 83 – w ramach limitów rezerw celowych przeznaczonych na 
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na realizację zadań ustawowych Inspekcji Weterynaryjnej oraz ze środków budżetowych określonych w części 
85 - budżety wojewodów, dział 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdział  01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. 
Szacunkowe koszty realizacji programu w roku 2021 roku, wyrażone w złotych zostały przeliczone na euro według prognozowanego kursu euro 4,41 zł 
zawartego w prognozach Ministerstwa Finansów przekazanych w dniu 5 maja 2020r. i wyniosą one 715 133,82 zł. Z ogólnej sumy szacowanych kosztów 
Programu strona polska wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w odniesieniu do 75% kosztów kwalifikowalnych, tj. 536 
350,37 zł. 
Szacunkowe koszty realizacji programu latach 2022-2024, wyrażone w złotych zostały przeliczone na euro według kursu euro 4,53 zgodnie z Programem 
Konwergencji - aktualizacja kwiecień 2021. Szacunkowe, ogólne roczne koszty realizacji Programu w latach 2022-2024 wyniosą 1 388 922,73 zł. Z ogólnej 
jednorocznej sumy szacowanych kosztów Programu strona polska co roku wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w 
odniesieniu do 75% kosztów kwalifikowalnych, tj. 1 041 692,05 zł rocznie. 
Wyżej wymienione wydatki są ponoszone przez Inspekcję Weterynaryjną. W ramach realizacji Programu nie przewiduje się ponoszenia kosztów przez 
posiadaczy bydła.

5.2  Detailed analysis of the cost of the programme

 Costs of the planned activities for year : 2021

1. Rapid tests in bovine animals          (as referred to in point 4.6.1)  
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Cost related to Specification Number of tests Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Rapid tests on bovine animals born in MSs listed in CD 
2009/719 | Healthy slaughtered animals 0 10.32 0 45 0 x

Testing Rapid tests on bovine animals born in MSs listed in CD 
2009/719 | Risk animals 60 246 10.32 621,738.72 yes 45 279 782,42 x

Testing Rapid tests on bovine animals not born in MSs listed in 
CD 2009/719 | Healthy slaughtered animals 0 10.32 0 45 0 x

Testing Rapid tests on bovine animals not born in MSs listed in 
CD 2009/719 | Risk animals 0 10.32 0 45 0 x

Testing Rapid tests on suspect bovine animals 6 10.32 61.92 45 0 x
2. Rapid tests in ovine and caprine animals            (as referred to in point 4.6.2 and 4.6.3)

Cost related to Specification Total number of tests Cost per test Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Rapid Tests - ovine 0 10.32 0 45 0 x
Testing Rapid Tests - caprine 0 10.32 0 45 0 x

3. Confirmatory testing (as referred to in point 4.6.4)

Cost related to Compensation of Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Confirmatory Tests in Bovines 3 58.07 174.21 yes 45 78,39 x
Testing Confirmatory Tests in Ovines and Caprines 0 58.07 0 45 0 x

4. Discriminatory testing (as referred to in point 4.6.5)

Cost related to Specification Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Primary molecular tests 0 96.92 0 45 0 x



Page 16 of 25

Annex III: Programme for the control and eradication of Transmissible Spongiform Encephalopathies
5. Genotyping 

Cost related to Specification Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Genotyping test (standard) - monitoring and eradication 
measures 0 20.24 0 45 0 x

Testing Genotyping test (standard) - breeding programme 0 20.24 0 45 0 x
Testing Genotyping test - TSE cases 0 73.54 0 45 0 x
Testing Genotyping test (standard) - random sample 0 20.24 0 45 0 x

6. Compulsory culling/slaughter 

Cost related to Specification Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Compensation Bovine animals culled and destroyed 7 1000 7000 yes 45 3 150 x
Compensation Ovine and caprine animals culled and destroyed 0 0 45 0 x
Compensation Ovine and caprine animals - compulsory slaughter 0 0 45 0 x

7. Chronic Wasting Disease

Cost related to Specification Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Rapid test on Chronic Wasting disease 10.32 0 45 0 x

Total with Union funding request (€):  628,912.93 including 283,010.81

Total without Union funding request (€): 61.92 = requested EU contribution in € 

 Costs of the planned activities for year : 2022
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1. Rapid tests in bovine animals          (as referred to in point 4.6.1)  

Cost related to Specification Number of tests Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Rapid tests on bovine animals born in MSs listed in CD 
2009/719 | Healthy slaughtered animals 0 10.32 0 45 0 x

Testing Rapid tests on bovine animals born in MSs listed in CD 
2009/719 | Risk animals 53 149 10.32 548,497.68 yes 45 246 823,96 x

Testing Rapid tests on bovine animals not born in MSs listed in 
CD 2009/719 | Healthy slaughtered animals 0 10.32 0 45 0 x

Testing Rapid tests on bovine animals not born in MSs listed in 
CD 2009/719 | Risk animals 0 10.32 0 45 0 x

Testing Rapid tests on suspect bovine animals 4 10.32 41.28 45 0 x
2. Rapid tests in ovine and caprine animals            (as referred to in point 4.6.2 and 4.6.3)

Cost related to Specification Total number of tests Cost per test Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Rapid Tests - ovine 10.32 0 45 0 x
Testing Rapid Tests - caprine 10.32 0 45 0 x

3. Confirmatory testing (as referred to in point 4.6.4)

Cost related to Compensation of Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Confirmatory Tests in Bovines 2 58.07 116.14 yes 45 52,26 x
Testing Confirmatory Tests in Ovines and Caprines 0 58.07 0 45 0 x

4. Discriminatory testing (as referred to in point 4.6.5)

Cost related to Specification Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Primary molecular tests 0 96.92 0 45 0 x
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5. Genotyping 

Cost related to Specification Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Genotyping test (standard) - monitoring and eradication 
measures 0 20.24 0 45 0 x

Testing Genotyping test (standard) - breeding programme 0 20.24 0 45 0 x
Testing Genotyping test - TSE cases 0 73.54 0 45 0 x
Testing Genotyping test (standard) - random sample 0 20.24 0 45 0 x

6. Compulsory culling/slaughter 

Cost related to Specification Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Compensation Bovine animals culled and destroyed 5 1000 5000 yes 45 2 250 x
Compensation Ovine and caprine animals culled and destroyed 0 0 45 0 x
Compensation Ovine and caprine animals - compulsory slaughter 0 0 45 0 x

7. Chronic Wasting Disease

Cost related to Specification Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinan
cing 
rate

Requested Union 
contribution in EUR

Testing Rapid test on Chronic Wasting disease 10.32 0 45 0 x

Total with Union funding request (€):  553,613.82 including 249,126.22

Total without Union funding request (€): 41.28 = requested EU contribution in € 
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5.3. Financial information

1. Identification of the implementing entities  - financial circuits/flows 
 

Identify and describe the entities which will be in charge of implementing the eligible measures planned in this 
programme which costs will constitute the reimbursement/payment claim to the EU. Describe the financial flows/circuits 
followed. 
Each of the following paragraphs (from a to e) shall be filled out if EU cofinancing is requested for the related measure.  
 
a) Implementing entities  - sampling: who performs the official sampling? Who pays? 
(e.g. authorised private vets perform the sampling and are paid by the regional veterinary services (state budget); 
sampling equipment is provided by the private laboratory testing the samples which includes the price in the invoice 
which is paid by the local state veterinary services (state budget)) 

(max. 32000 chars) : 

Próbki w kierunku BSE są pobierane przez powiatowego lekarza weterynarii.  
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub 
organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących 
pracownikami Inspekcji m. in. do pobierania próbek do badań. Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez 
powiatowego lekarza weterynarii umowy określającej m. in. zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich 
wykonanie oraz termin płatności.  
Lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji, wykonującym czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych 
zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 
sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez 
powiatowego lekarza weterynarii. 
 
Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, koszty działalności Inspekcji i wykonywania jej zadań pokrywane są z budżetu państwa. 
Dysponentami środków budżetowych są: 
• minister właściwy ds. rolnictwa, jako dysponent I stopnia - główny w stosunku do Głównego Inspektoratu Weterynarii; 
• Główny Lekarz Weterynarii (Dyrektor Generalny GIW) 
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- jako dysponent II stopnia w stosunku do 11 granicznych lekarzy weterynarii (dysponenci III stopnia), 
- jako dysponent III stopnia w stosunku do środków finansowych, jakie otrzymuje na funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Weterynarii; 
• Wojewodowie, jako dysponenci I stopnia - główni w stosunku do wojewódzkich lekarzy weterynarii; 
• wojewódzcy lekarze weterynarii: 
- jako dysponenci II stopnia w stosunku do powiatowych lekarzy weterynarii, 
- jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na funkcjonowanie wojewódzkich inspektoratów weterynarii; 
• powiatowi lekarze weterynarii jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na funkcjonowanie powiatowych 
inspektoratów weterynarii.

b) Implementing entities  - testing: who performs the testing of the official samples? Who pays? 
(e.g. regional public laboratories perform the testing of official samples and costs related to this testing are entirely paid 
by the state budget) 

(max. 32000 chars) : 

Badania szybkimi testami próbek pobieranych w ramach programu przeprowadza się w Zakładach Higieny Weterynaryjnej, które wchodzącą w skład 
wojewódzkich inspektoratów weterynarii. Krajowym laboratorium referencyjnym właściwym dla badań potwierdzających, prowadzonych w kierunku BSE  
jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 
Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, koszty działalności Inspekcji Weterynaryjnej i wykonywania jej zadań pokrywane są z budżetu 
państwa.

c) Implementing entities  - compensation: who performs the compensation? Who pays? 
(e.g. compensation is paid by the central level of the state veterinary services,  
or compensation is paid by an insurance fund fed by compulsory farmers contribution) 

(max. 32000 chars) : 

Odszkodowanie przyznawane jest zgodnie z art. 49 i 57c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt.  Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia ze środków budżetu państwa. 
Wartość rynkową zwierzęcia określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 
rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców. W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego 
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mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych 
pozyskanych od tego zwierzęcia. 
Decyzja w sprawie odszkodowania jest wydawana przez powiatowego lekarza weterynarii i jest ona ostateczna. Posiadacz zwierzęcia niezadowolony z tej 
decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego. 
Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, koszty działalności Inspekcji i wykonywania jej zadań pokrywane są z budżetu państwa.

d) Implementing entities  - vaccination (if applicable) : who provides the vaccine and who performs the vaccination? 
Who pays the vaccine? Who pays the vaccinator? 
(e.g. farmers buy their vaccine to the private vets, send the paid invoices to the local state veterinary services which 
reimburse the farmers of the full amount and the vaccinator is paid by the regional state veterinary services)  

(max. 32000 chars) : 

n/a

e) Implementing entities  - other essential measures: who implements this measure? Who provides the equipment/
service? Who pays? 

(max. 32000 chars) : 

n/a
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2 Co-financing rate (see provisions of applicable Work Programme)

The maximum co-financing rate is in general fixed at 50%. However based on provisions of Article 5.2 and 5.3 of the Regulation (EU) No 
652/2014, we request that the co-financing rate for the reimbursement of the eligible costs would be increased:

Up to 75% for the measures detailed below

Up to 100% for the measures detailed below

Please explain for which measures and why co-financing rate should be increased to 75% (max 32000 characters)

Zgodnie z artykułem 5.2 oraz 5.3 maksymalny wkład Unii może być zwiększony do 75% kosztów kwalifikowanych w przypadku państw członkowskich, 
których dochód narodowy brutto na mieszkańca, na podstawie najnowszych danych Eurostatu, jest mniejszy niż 90% średniej unijnej.  Wśród państw 

ł i j h ż k t i jd j i P l k

3. Source of funding of eligible measures 

All eligible measures for which cofinancing is requested and reimbursement will be claimed are financed by public funds. 

yes
no
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4. Additional measures in exceptional and justified cases 

In the "Guidelines for the Union co-funded veterinary programmes", it is indicated that in exceptional and duly justified 
cases, additional necessary measures can be proposed by the Member States in their application. 

If you introduced these type of measures in this programme, for each of them, please provide detailed technical justification and also 
justification of their cost:

n/a
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Attachments

IMPORTANT : 
 
1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .  
2) This attachment files should have one of the format listed here : jpg, jpeg, tiff, tif, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, bmp, pna, pdf.    
3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+- 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much. 
4) IT CAN TAKE SEVERAL MINUTES TO UPLOAD ALL THE ATTACHED FILES. Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a 
Submission Number! 
5) Only use letters from a-z and numbers from 1-10 in the attachment names, otherwise the submission of the data will not work.

List of all attachments

Attachment name File will be saved as (only a-z and 0-9 and -_) : File size

17937_13330.docx 17937_13330.doc 62 kb

17937_13331.docx 17937_13331.doc 15 kb

17937_13332.docx 17937_13332.doc 15 kb

17937_13333.docx 17937_13333.doc 13 kb

17937_13334.docx 17937_13334.doc 16 kb

17937_13335.docx 17937_13335.doc 116 kb

17937_13336.docx 17937_13336.doc 13 kb

17937_13337.doc 17937_13337.doc 543 kb

17937_13338.docx 17937_13338.doc 26 kb
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Total size of attachments : 818 kb




