Standard requirements for the submission of programme for
eradication, control and monitoring
PROGRAMME for ERADICATION : ANNEX I
Member States seeking a financial contribution from the Union for national
programmes for the eradication, control and monitoring of animal diseases and
zoonosis listed below, shall submit applications containing at least the information
set out in this form.
Bovine brucellosis, bovine tuberculosis, ovine and caprine brucellosis (B.
melitensis), bluetongue in endemic or high risk areas, african swine fever, swine
vescicular disease, classical swine fever, rabies.
The central data base keeps all submissions. However only the information in the
last submission is shown when viewing and used when processing the data.
If encountering difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu,
describe the issue and mention the version of this document: 2014 1.09
Instructions to complete the form:

Your current version of Acrobat is:

10.104

1) Be informed that you need to have at least the Adobe Reader version 8.1.3 or
higher to fill and submit this form.
2) To verify your data entry while filling your form, you can use the "verify form"
button at the top of each page.
3) When you have finished filling the form, verify that your internet connection is
active and then click on the submit notification button below. If the form is properly
filled, the notification will be submitted to the server and a Submission number will
appear in the corresponding field.
4) IMPORTANT: Once you have received the Submission number, save the form on
your computer.
5) If the form is not properly filled, an alert box will appear indicating the number of
incorrect fields. Please check your form again and try to re-submit it according to
steps 3), 4) and 5). Should you still have any difficulties, please contact SANCOBO@ec.europa.eu.
6) For simplification purposes you are invited to submit multi annual programmes
7) As mentioned during the Plenary Task Force of 28/2/2014, you are invited to
submit your programmes in English.
IMPORTANT: AFTER SUBMITTING THE FORM DO NOT FORGET TO SAVE IT ON YOUR
COMPUTER FOR YOUR RECORDS!

Submission date

Submission number

Wednesday, November 19, 2014 14:31:30

1416403897121-3957

Standard requirements for the submission of programme for
eradication, control and monitoring

1.

Identification of the programme

Member state : POLSKA

Disease Bluetongue in endemic or high risk areas
Species : Bovines and sheep and goats
This program is multi annual : yes

Type of submission : New multiannual programme

Request of Union co-financing
2015
from beginning of :

To end of
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1.1

Contact

Name : Agnieszka Warda
Phone : +48226231641
Fax. : +48226231408
Email : agnieszka.warda@wetgiw.gov.pl

2.

Historical data on the epidemiological evolution of the disease

Provide a concise description on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main
measures (sampling and testing regimes, eradication measures applied, qualification of herds and animals, vaccination schemes) and the main
results (incidents, prevalence, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially
modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables (point 6), complemented by graphs or maps (to be
attached).

(max. 32000 chars) :

Od 2009 r. na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony jest regularny program
wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka, zarówno u rodzimego bydła,
jak i u owiec, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w
sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli,
monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków
podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.),
zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1266/2007”.
Od 2009 r. program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka stanowi,
że w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego - testem ELISA)
lekarz weterynarii pobiera próbki od bydła i owiec, u których stwierdzono obecność przeciwciał dla
wirusa choroby niebieskiego języka i przesyła je do badań laboratoryjnych (wirusologicznych - testem rt
RT PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa.
Z uwagi na brak stwierdzonych ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a także na podstawie zgłoszeń do powiatowego lekarza weterynarii wszelkich podejrzeń
wystąpienia choroby zakaźnej oraz każdego przypadku padnięcia bydła, owiec (bierny nadzór kliniczny
w kierunku choroby niebieskiego języka u bydła i owiec pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej), należy uznać, że choroba ta nie występowała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
endemicznie. Jednocześnie z uwagi na właściwości wirusa, zachodzące zmiany klimatyczne, nie należy
wykluczać takiego zagrożenia w przyszłości.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nr 1266/2007, tj. od dnia 1 listopada 2007 r., na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zostały wprowadzone z państw członkowskich Unii Europejskiej liczne sztuki
bydła, u których wykryto przeciwciała przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka oraz materiał
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genetyczny wirusa tej choroby. Sztuki bydła wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, u których w badaniach laboratoryjnych (wirusologicznych testem rt RT PCR) potwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa, zostały zabite.
W dniu 16 maja 2008 r. Rzeczpospolita Polska wprowadziła zgodnie z art. 9a rozporządzenia nr
1266/2007 warunki przejściowe dla zwierząt objętych zwolnieniem przewidzianym w art. 8 ust. 1 tego
rozporządzenia. Komisja Europejska stała na stanowisku, że warunki przejściowe powinny być
stosowane jedynie w przypadku uzasadnionego ryzyka przeniesienia choroby niebieskiego języka. Stąd
też, zgodnie z tymi warunkami przejściowymi, bydło wprowadzane z państw członkowskich Unii
Europejskiej, w których ta choroba występowała powszechnie, musiało być przed wysyłką na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zaszczepione lub poddane dwóm badaniom laboratoryjnym (serologicznym) w
celu wykrycia przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka.
W dniu 1 czerwca 2010 r. zniesione zostały strefy zamknięte, w których znajdowały się niektóre powiaty
położone w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim. Wyznaczenie
stref zamkniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikało z wystąpienia ognisk choroby
niebieskiego języka na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej.

3.

Description of the submitted programme

Provide a concise description of the programme with its main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions,
reducing prevalence and incidence), the main measures (sampling and testing regimes, eradication measures to be applied , qualification of
herds and animals, vaccination schemes), the target animal population, the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Obowiązek realizacji programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego
języka, zwanego dalej „programem”, wynika z art. 4 rozporządzenia
nr 1266/2007. Jest on prowadzony na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program obejmuje co
najmniej bierny nadzór kliniczny i aktywny nadzór laboratoryjny.
Bierny nadzór kliniczny realizowany jest poprzez obowiązek zgłaszania powiatowemu lekarzowi
weterynarii wszelkich podejrzeń wystąpienia choroby zakaźnej oraz każdego przypadku padnięcia bydła,
owiec lub kóz zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.). Corocznie
prowadzone są również szkolenia dla lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji
Weterynaryjnej w zakresie postępowania przy zwalczaniu i wykrywaniu choroby niebieskiego języka,
natomiast dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej szkolenia w tym
zakresie, w miarę potrzeby, są prowadzone na poziomie powiatowych inspektoratów weterynarii.
Prowadzone są również kampanie uświadamiające dla posiadaczy bydła i owiec, mające na celu
umożliwienie, szczególnie w sezonie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides,
rozpoznania objawów klinicznych choroby niebieskiego języka. Ponadto, na stronie internetowej
Głównego Inspektoratu Weterynarii została utworzona zakładka „Choroba niebieskiego języka”, w której
są umieszczone dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące rozpoznawania choroby niebieskiego
języka, w tym ulotka informacyjna opisująca objawy, a także zdjęcia przedstawiające kliniczny obraz
choroby.
Zakłada się, że w ramach biernego nadzoru klinicznego przeprowadzonych zostanie 100 badań
serologicznych oraz 100 badań wirusologicznych, zwierząt z gatunków objętych programem,
podejrzanych o zakażenie wirusem choroby niebieskiego języka. Koszty przeprowadzonych badań
doliczone zostały do kosztów prowadzenia aktywnego nadzoru laboratoryjnego.
Aktywny nadzór laboratoryjny będzie obejmował badania laboratoryjne (serologiczne i wirusologiczne),
prowadzone zgodnie z ust. 2.2 załącznika I do rozporządzenia
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nr 1266/2007.
Program ma na celu:
1) stwierdzenie wystąpienia określonego serotypu wirusa (BTV-8) lub wykrycie wprowadzenia innych
serotypów;
2) wykrycie dowodów przenoszenia wirusa z obszarów, gdzie wirus występuje, przez losowe badania
laboratoryjne (serologiczne - testem ELISA) prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Measures of the submitted programme

4.1

Summary of measures under the programme
Duration of the programme : 2015 - 2016

First year :
Control
Testing
Slaughter and animals tested positive
Killing of animals tested positive
Vaccination
Treatment
Disposal of products
Eradication, control or monitoring

Last year :
Eradication
Testing
Slaughter of positive animals
Killing of animals tested positive
Extended slaughter or killing
Disposal of products
Other, please specify
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4.2

Organisation, supervision and role of all stakeholders involved in the
programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the
different operators involved. Descrive the responsabilities of all involved.

(max. 32000 chars) :

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwą władzą wykonawczą w zakresie realizacji programu są
organy Inspekcji Weterynaryjnej, tj. Główny Lekarz Weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii,
powiatowy lekarz weterynarii.
Obecnie funkcjonuje 16 wojewódzkich inspektoratów weterynarii, 305 powiatowych inspektoratów
weterynarii.
Struktura oraz kompetencje organów Inspekcji Weterynaryjnej zostały określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.).
Organy Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu swoich zadań współdziałają z organami Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz z organami administracji
samorządowej.
Krajowe laboratorium referencyjne w zakresie badań określonych programem określa rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów
referencyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 480).
Nadzór nad działalnością Głównego Lekarza Weterynarii oraz krajowych laboratoriów referencyjnych
sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest naczelnym organem administracji rządowej,
właściwym w dziedzinie weterynarii.
Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, Główny Lekarz Weterynarii jest odpowiedzialny za opracowanie programu, a
następnie nadzoruje jego realizację. Na poziomie województwa nadzór nad realizacją programu
spoczywa na wojewódzkim lekarzu weterynarii. Bezpośredni nadzór nad realizacją programu na
poziomie powiatu sprawuje powiatowy lekarz weterynarii, który jest również odpowiedzialny za
wykonywanie wszelkich czynności urzędowych w ramach programu.

4.3 Description and demarcation of the geographical and administrative areas
in which the programme is to be implemented
Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the
programme is to be applied. Illustrate with maps.

(max. 32000 chars) :

Program będzie realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym funkcjonuje 16 organów
Inspekcji Weterynaryjnej szczebla wojewódzkiego (wojewódzcy lekarze weterynarii) oraz 305 organów
Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego (powiatowi lekarze weterynarii). Przyjmuje się, że na
potrzeby programu geograficzną jednostką odniesienia jest powiat jako jednostka administracyjna. (zał.
1. Podział administracyjny Polski)
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4.4

Description of the measures of the programme

A comprehensive description needs to be provided of all measures unless reference can be made to Union legislation. The national legislation
in which the measures are laid down is mentioned.

4.4.1 Notification of the disease
(max. 32000 chars) :

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt posiadacz
zwierzęcia zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego podmiotu
świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2) pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i nie wprowadzania tam innych zwierząt;
3) uniemożliwienie osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się
zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę lub zwłoki zwierząt;
4) wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów w szczególności mięsa, zwłok
zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
5) udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań i zabiegów
weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich wykonywaniu;
6) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów
wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia
lub zapobiegania jej szerzeniu.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu
zawiadomienia.
Podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej niezwłocznie informuje organ Inspekcji
Weterynaryjnej, jeżeli na podstawie zawiadomienia podejrzewa wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt
podlegającej obowiązkowi zwalczania.
Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia podejmuje niezwłocznie czynności w celu
wykrycia lub wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania.
Powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, w tym w
formie elektronicznej, o podejrzeniu lub wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt oraz o czynnościach
podjętych w celu wykrycia lub wykluczenia tej choroby.
Wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje niezwłocznie Głównemu Lekarzowi Weterynarii, w tym w
formie elektronicznej, informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt oraz o
czynnościach podjętych w celu wykrycia lub wykluczenia tej choroby.
Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz laboratoria
przekazują powiatowemu lekarzowi weterynarii informacje o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej
zwierząt podlegającej notyfikacji w Unii Europejskiej niezwłocznie po powzięciu takiego podejrzenia.
Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii informacje o powzięciu
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podejrzenia lub o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania lub
notyfikacji w Unii Europejskiej niezwłocznie po powzięciu tego podejrzenia lub stwierdzeniu choroby.
Wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje informacje uzyskane od powiatowego lekarza weterynarii
Głównemu Lekarzowi Weterynarii.
Główny Lekarz Weterynarii:
1) informuje wykonując postanowienia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną, właściwe organizacje międzynarodowe o występowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania;
2) powiadamia Komisję Europejską oraz inne państwa członkowskie Unii Europejskiej o chorobach
zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz o wygaszaniu ognisk tych chorób.

4.4.2 Target animals and animal population
(max. 32000 chars) :

Badaniu poddane będzie bydło domowe (Bos taurus) oraz owce lub kozy powyżej 3 miesiąca życia. Nie
będą badane dzikie zwierzęta żyjące na wolności oraz zwierzęta w ogrodach zoologicznych.
Badania laboratoryjne (serologiczne - testem ELISA) zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić
wykrycie serokonwersji z 95% prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek seroreagentów w
populacji gatunków podatnych na zakażenie na obszarze danego powiatu wynosi 20%.

4.4.3 Identification of animals and registration of holdings
(max. 32000 chars) :

Stada i gospodarstwa znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których są utrzymywane
zwierzęta gospodarskie, są ewidencjonowane w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych w
ramach Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86);
2) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204,
poz. 1281, z późn. zm.);
4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. Nr 152, poz.
1605);
5) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji
bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268, z 2005 r., z późn. zm.).

4.4.4 Qualifications of animals and herds
(max. 32000 chars) :

Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie analizy ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
środowiskowych sprzyjających występowaniu muchówek z rodzaju Culicoides (tereny podmokłe,
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bliskość zbiorników wodnych), określa, w jakich stadach będą pobierane próbki do badań
laboratoryjnych (serologicznych - testem ELISA).

4.4.5 Rules of the movement of animals
(max. 32000 chars) :

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt system opisany w punkcie 4.4.3 może zostać użyty
do monitorowania przemieszczenia zwierząt.

4.4.6 Tests used and sampling schemes
(max. 32000 chars) :

Próbki do badań laboratoryjnych będą pobierane przez urzędowych lekarzy weterynarii w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.).
Próbki do badań laboratoryjnych (serologicznych - testem ELISA i wirusologicznych - testem rt RT-PCR),
przeprowadzonych w ramach programu, będą przesyłane do laboratoriów urzędowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
Ponadto, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach będzie
prowadził, przy współudziale organów Inspekcji Weterynaryjnej, program monitorowania i nadzoru
choroby niebieskiego języka mający na celu ustalenie okresu sezonowo wolnego od wektorów (badania
entomologiczne), zgodny z ust. 4 załącznika I do rozporządzenia 1266/2007. W ramach w/w badań
entomologicznych będzie w szczególności prowadzony aktywny roczny program odłowu wektorów za
pomocą ustawionych na stałe pułapek zasysających, mających na celu określenie dynamiki populacyjnej
wektorów. Wyposażone w lampy ultrafioletowe pułapki zasysające rozmieszczone zostaną w sposób
uwzględniający w szczególności występowanie muchówek i uwarunkowania środowiskowogeograficzne oraz informacje zebrane z lat ubiegłych. Analiza występowania i identyfikacja muchówek
przeprowadzona zostanie przez specjalistów ds. entomologii.
Badania laboratoryjne (serologiczne - testem ELISA) będą przeprowadzane dwukrotnie, w okresie
największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides, tj. od dnia 1 maja do dnia 30 listopada danego
roku. Pierwsze pobranie próbek odbędzie się w miesiącach maj - czerwiec, drugie w miesiącach
październik-listopad. Pobrane próbki będą badane laboratoryjnie (serologicznie - testem ELISA).
Próbki do badań powinny być pobierane z co najmniej dwóch różnych stad w każdym powiecie, na
każde próbkobranie.
Badaniu podlegać będzie bydło oraz owce, a w przypadku niedostatecznej liczby owiec na terenie
powiatu również kozy. Próbki od kóz pobierane będą po przebadaniu wszystkich sztuk owiec
znajdujących się na terenie danego powiatu, zgodnie z liczbą badań przewidzianych do
przeprowadzenia w tym powiecie.
W przypadku uzyskania dodatniego lub wątpliwego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego testem ELISA) od sztuk bydła, owiec lub kóz, u których wykryto przeciwciała dla wirusa, zostaną
ponownie pobrane próbki krwi do badań laboratoryjnych (wirusologicznych - testem rt RT-PCR) w celu
wykrycia materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka.
Przypadek wystąpienia choroby niebieskiego języka oznacza zwierzę spełniające jeden z następujących
warunków:
- wykazuje objawy kliniczne typowe dla choroby niebieskiego języka
- jest to zwierzę, u którego uzyskano dodatni wynik w badaniu laboratoryjnym wirusologicznym (testem
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RT-PCR) oraz wyodrębniono określony serotyp wirusa charakterystyczny dla serotypów wirusa choroby
niebieskiego języka.
W celu określenia ilości pobieranych prób w danym roku prowadzenia programu, powiatowy lekarz
weterynarii na początku każdego roku uzyskuje dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
odnośnie pogłowia bydła, owiec oraz kóz na podlegającym mu terenie. Na podstawie powyższych
danych, w oparciu o założenia zawarte w załączonych tabelach, powiatowy lekarz weterynarii wylicza
liczbę próbek na każde próbkobranie. Dane dotyczące liczby próbek, które powinny zostać pobrane do
badań laboratoryjnych w jednym próbkobraniu w każdym powiecie zawiera tabela 1 odnosząca się do
bydła oraz tabela 2 odnosząca się do owiec (zał. 2. Liczba próbek do programu 2015-2016 r.).
Szacunkowa liczba próbek do pobrania na 2015 r. oraz 2016 r. wyliczona została na podstawie danych
uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na dzień 31 grudnia 2012 r.
Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych od bydła (dwukrotne
badanie) - 5218 x 2 = 10436
Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych od owiec (a w
przypadku niedostatecznej liczby owiec na terenie powiatu, również od kóz) (dwukrotne badanie) - 4499
x 2 = 8998
Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych (serologicznych) podczas każdego z
dwóch pobrań próbek, łącznie dla bydła i owiec wynosi 19434 próbek.

4.4.7 Vaccines used and vaccination schemes
(max. 32000 chars) :

n/a

4.4.8 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure
in place in the holdings involved.
(max. 32000 chars) :

n/a

4.4.9 Measures in case of a positive result
A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal
products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatmen t of such products to avoid any possible
contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, the therapeutic or preventive treatment chosen, a procedure for the
restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter and the creation of a surveillance zone around infected
holding)

(max. 32000 chars) :

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku w badaniu laboratoryjnym (wirusologicznym – testem rt RTPCR) organy inspekcji weterynaryjnej podejmują działania określone w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego
języka (Dz. U. z 2012 r poz. 1158), które szczegółowo określa sposób i tryb zwalczania choroby
niebieskiego języka.
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4.4.10 Compensation scheme for owners of slaughtered and killed animals
(max. 32000 chars) :

n/a

4.4.11 Control on the implementation of the programme and reporting
(max. 32000 chars) :

Informacje na temat realizacji programu będą przesyłane przez powiatowych lekarzy weterynarii
wojewódzkim lekarzom weterynarii, a następnie, w formie raportów zbiorczych, będą przekazywane
przez wojewódzkich lekarzy weterynarii Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

5.

Benefits of the programme

A description is provided of the benefits of the programme on the economical and animal and public health points of view.

(max. 32000 chars) :

Realizacja programu pozwoli na uzyskanie informacji o sytuacji epizootycznej w zakresie choroby
niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich analizę.
Jeżeli zostaną stwierdzone przypadki wystąpienia choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
badania laboratoryjne przeprowadzone w ramach programu pozwolą na ich wczesne wykrycie, co
umożliwi niezwłoczne zastosowanie środków administracyjnych w celu likwidacji ognisk choroby.
Pozwoli to na ograniczenie strat wynikających zarówno ze zmniejszenia produkcji zwierzęcej, jak i
związanych z wykonaniem nakazów i zakazów administracyjnych nałożonych przy zwalczaniu choroby
niebieskiego języka (np. nakaz zabicia zwierząt, ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt), ponoszonych
przez hodowców i producentów przeżuwaczy lub podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami.
For brucellosis (bovine and small ruminants) and tuberculosis, if an annual programme is submitted, please
provide also the targets for herd incidence and prevalence , and the animal prevalence for at least 3 years
(including the year for which the programme is submitted).
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6.

Data on the epidemiological evolution during the last five years
no

6.1

Evolution of the disease
Evolution of the disease :

6.1.1

Data on herds for year :

Not applicable

Applicable...

2013
Indicators

Region

Animal species

POLSKA

Bovines

POLSKA

Sheep

Total
number of
herds

Total number of Number of Number of Number of
herds under the
herds
positive new positive
programme
checked
herds
herds

Number of
herds
depopulated

% positive
herds
depopulated

% herds
coverage

% positive herds
Period herd
prevalence

% new positive
herds
Herd incidence

581 656

2 448

2 523

0

0

0

103,064

x

8 086

1 537

1 486

0

0

0

96,682

x
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Total

589 742

3 985

4 009

0

0

0

100,602

Add a new row
6.1.1

Data on herds for year :

2012
Indicators

Region

Animal species

POLSKA

Bovines

POLSKA

Sheep

Total

Total
number of
herds

Total number of Number of Number of Number of
herds under the
herds
positive new positive
programme
checked
herds
herds

Number of
herds
depopulated

% positive
herds
depopulated

% positive herds
Period herd
prevalence

% herds
coverage

% new positive
herds
Herd incidence

611 283

2 372

2 384

0

0

0

100,506

x

7 981

1 428

1 374

0

0

0

96,218

x

619 264

3 800

3 758

0

0

0

98,895

Add a new row
6.1.1

Data on herds for year :

2011
Indicators

Region
POLSKA

Animal species

Bovines

Total
number of
herds
646 016

Total number of Number of Number of Number of
herds under the
herds
positive new positive
programme
checked
herds
herds
3 296

3 358

0

0

Number of
herds
depopulated

% positive
herds
depopulated
0
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% herds
coverage
101,881

% positive herds
Period herd
prevalence

% new positive
herds
Herd incidence

x
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POLSKA

Sheep

Total

7 737

1 969

1 913

0

0

0

97,156

653 753

5 265

5 271

0

0

0

100,114

x

Add a new row
6.1.1

Data on herds for year :

2010
Indicators

Region

Animal species

POLSKA

Bovines

POLSKA

Sheep

Total

Total
number of
herds

Total number of Number of Number of Number of
herds under the
herds
positive new positive
programme
checked
herds
herds

Number of
herds
depopulated

% positive
herds
depopulated

% positive herds
Period herd
prevalence

% herds
coverage

% new positive
herds
Herd incidence

681 782

3 242

3 233

0

0

0

99,722

x

7 714

1 821

1 813

0

0

0

99,561

x

689 496

5 063

5 046

0

0

0

99,664

Add a new row
6.1.1

Data on herds for year :

2009
Indicators

Region

Animal species

Total
number of
herds

Total number of Number of Number of Number of
herds under the
herds
positive new positive
programme
checked
herds
herds

Number of
herds
depopulated

% positive
herds
depopulated
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% herds
coverage

% positive herds
Period herd
prevalence

% new positive
herds
Herd incidence
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POLSKA

Bovines

POLSKA

Sheep

Total

725 646

3 298

3 298

0

0

0

100

x

9 698

1 839

1 839

0

0

0

100

x

735 344

5 137

5 137

0

0

0

100

Add a new row

6.1.2

Data on animals for year :

2 013
Slaughtering

Region

Animal species

POLSKA

Bovines

POLSKA

Sheep

Total

Total
number of
animals

Number of
animals to be
tested under the Number of
animal tested
programme

Number of
animals tested
individually

Number of
animals with
positive result
slaughtered or
culled

Number of
positives
animals

Indicators

Total number
of animals % coverage at
animal level
slaughtered

% positive
animals
Animal
prevalence

6 131 001

10 444

10 371

10 371

0

0

0

99,301

0

x

242 244

8 995

8 449

8 449

0

0

0

93,93

0

x

6 373 245

19 439

18 820

18 820

0

0

0

96,82

0

ADD A NEW ROW

6.1.2

Data on animals for year :

2 012
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Slaughtering

Region

Animal species

POLSKA

Bovines

POLSKA

Sheep

Total

Total
number of
animals

Number of
animals to be
tested under the Number of
animal tested
programme

Number of
animals tested
individually

Number of
animals with
positive result
slaughtered or
culled

Number of
positives
animals

Indicators

Total number
of animals % coverage at
animal level
slaughtered

% positive
animals
Animal
prevalence

6 059 965

10 446

10 358

10 358

0

0

0

99,158

0

x

239 233

8 986

8 448

8 448

0

0

0

94,013

0

x

6 299 198

19 432

18 806

18 806

0

0

0

96,78

0

ADD A NEW ROW

6.1.2

Data on animals for year :

2 011
Slaughtering

Region

Animal species

POLSKA

Bovines

POLSKA

Sheep

Total

Total
number of
animals

Number of
animals to be
tested under the Number of
animal tested
programme

Number of
animals tested
individually

Number of
animals with
positive result
slaughtered or
culled

Number of
positives
animals

Indicators

Total number
of animals % coverage at
animal level
slaughtered

% positive
animals
Animal
prevalence

6 068 806

15 699

15 666

15 666

0

0

0

99,79

0

x

239 133

13 665

13 180

13 180

0

0

0

96,451

0

x

6 307 939

29 364

28 846

28 846

0

0

0

98,24

0

ADD A NEW ROW
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6.1.2

Data on animals for year :

2 010
Slaughtering

Region

Animal species

POLSKA

Bovines

POLSKA

Sheep

Total

Total
number of
animals

Number of
animals to be
tested under the Number of
animal tested
programme

Number of
animals tested
individually

Number of
animals with
positive result
slaughtered or
culled

Number of
positives
animals

Indicators

Total number
of animals % coverage at
animal level
slaughtered

% positive
animals
Animal
prevalence

6 185 211

15 705

15 804

15 804

0

0

0

100,63

0

x

242 936

13 461

13 552

13 552

0

0

0

100,676

0

x

6 428 147

29 166

29 356

29 356

0

0

0

100,65

0

ADD A NEW ROW

6.1.2

Data on animals for year :

2 009
Slaughtering

Region
POLSKA

Animal species

Bovines

Total
number of
animals
6 188 945

Number of
animals to be
tested under the Number of
animal tested
programme
15 680

15 604

Number of
animals tested
individually
15 604

Number of
animals with
positive result
slaughtered or
culled

Number of
positives
animals
0
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Indicators

Total number
of animals % coverage at
animal level
slaughtered
0

0

99,515

% positive
animals
Animal
prevalence
0

x
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POLSKA

Sheep

Total

266 262

13 347

13 177

13 177

0

0

0

98,726

0

6 455 207

29 027

28 781

28 781

0

0

0

99,15

0

x

ADD A NEW ROW

6.2

Stratified data on surveillance and laboratory tests

6.2.1

Stratified data on surveillance and laboratory tests for year :

Region

Animal Species

Test Type

2013

Test Description

POLSKA Bovine

serological test

POLSKA Bovine

microbiological or virological tes rt RT-PCR

POLSKA Sheep

serological test

POLSKA

microbiological or virological tes rt RT-PCR

Sheep

ELISA

ELISA

Total

Number of samples
tested

Number of positive
samples

10 371

87

83

0

8 449

99

97

0

19 000

ADD A NEW ROW
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6.2.1

Stratified data on surveillance and laboratory tests for year :

Region

Animal Species

Test Type

2012

Test Description

POLSKA Bovine

serological test

POLSKA Bovine

microbiological or virological tes rt RT-PCR

POLSKA Sheep

serological test

POLSKA

microbiological or virological tes rt RT-PCR

Sheep

ELISA

ELISA

Total

Number of samples
tested

Number of positive
samples

10 358

34

34

0

8 448

99

98

0

x
x
x
x

18 938

ADD A NEW ROW

6.2.1

Stratified data on surveillance and laboratory tests for year :

Region

Animal Species

Test Type

2011

Test Description

POLSKA Bovine

serological test

POLSKA Bovine

microbiological or virological tes rt RT-PCR

ELISA

POLSKA Sheep

serological test

POLSKA Sheep

microbiological or virological tes rt RT-PCR

ELISA
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Number of samples
tested

Number of positive
samples

15 670

100

99

0

13 182

301

296

0

x
x
x
x
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Total

29 247

ADD A NEW ROW

6.2.1

Stratified data on surveillance and laboratory tests for year :

Region

Animal Species

Test Type

2010

Test Description

POLSKA Bovine

serological test

POLSKA Bovine

microbiological or virological tes rt RT-PCR

POLSKA

serological test

Sheep

POLSKA Sheep

ELISA

Number of samples
tested

Number of positive
samples

15 729

ELISA

microbiological or virological tes rt RT-PCR

Total

86

199

0

13 324

313

606

0

x
x
x
x

29 858

ADD A NEW ROW

6.2.1

Stratified data on surveillance and laboratory tests for year :

Region

Animal Species

Test Type

2009

Test Description

POLSKA Bovine

serological test

ELISA

POLSKA Bovine

microbiological or virological tes rt RT-PCR
Page 20 of 33

Number of samples
tested

Number of positive
samples

15 594

10

15

0

x
x
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POLSKA Sheep

serological test

ELISA

POLSKA Sheep

microbiological or virological tes rt RT-PCR

Total

13 120

58

120

0

28 849

ADD A NEW ROW

6.3

Data on infection
Data on infection

6.4

Not applicable

Applicable...

Data on the status of herds
Data on the status of herds :

Not applicable

Applicable...
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6.5

Data on vaccination or treatment programmes

Data on vaccination or treatment programmes is

6.6

Not applicable

Applicable...

Data on wildlife

Data on Wildlife is :

Not applicable

Applicable...
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7.

Targets

The blocks 7.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.2, 7.3.1 and 7.3.2 are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

7 .1

Targets related to testing (one table for each year of implementation)

7.1.1

Targets on diagnostic tests for year :

Region

2015

Type of the test

Target population

Type of sample

Objective

Number of planned tests

POLSKA

ELISA

Bovines

serum

monitoring

10 436

x

POLSKA

ELISA

Sheep and goat

serum

monitoring

8 998

x

Total

19 434

Add a new row
7.1.1

Targets on diagnostic tests for year :

Region

Type of the test

2016
Target population

Type of sample

Page 23 of 33

Objective

Number of planned tests
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POLSKA

ELISA

Bovines

serum

monitoring

10 436

x

POLSKA

ELISA

Sheep and goat

serum

monitoring

8 998

x

Total

19 434

Add a new row

7.1.2

Targets on testing herds and animals

7.1.2.1

Targets on testing herds

7.1.2.2 Targets on testing animals

7.1.2.2

Targets on the testing of animals for year :

Not applicable

Not applicable

Applicable...

Applicable...

2015
Slaughtering
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Region

Species

POLSKA

Bovine

POLSKA

Sheep or goat

Total

Number of
Number of
Number of
Number of
Total number animals under the animals expected
animals to be
expected
of animals
programme
to be tested
tested individually positive animals

Number of
animals with
positive result
expected to be
slaughtered or
culled

Total number of
animals expected
to be slaughtered

Expected %
coverage at
animal level

% positive animals
(Expected animal
prevalence)

6 132 457

10 436

10 436

10 436

0

0

0

100

0

236 794

8 998

8 998

8 998

0

0

0

100

0

6 369 251

19 434

19 434

19 434

0

0

0

100

0

x
x

Add a new row
7.1.2.2

Targets on the testing of animals for year :

2016
Slaughtering

Region

Species

POLSKA

Bovine

POLSKA

Sheep or goat

Total

Number of
Number of
Number of
Number of
Total number animals under the animals expected
animals to be
expected
of animals
programme
to be tested
tested individually positive animals

Number of
animals with
positive result
expected to be
slaughtered or
culled

Target indicators

Total number of
animals expected
to be slaughtered

Expected %
coverage at
animal level

% positive animals
(Expected animal
prevalence)

6 123 457

10 436

10 436

10 436

0

0

0

100

0

236 794

8 998

8 998

8 998

0

0

0

100

0

6 360 251

19 434

19 434

19 434

0

0

0

100

0

Add a new row
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7 .2

Targets on qualification of herds and animals
Targets on qualification of herds and animals

7 .3

Not applicable

Applicable...

Targets on vaccination or treatment

7.3.1 Targets on vaccination or treatment is

7.3.2 Targets on vaccination or treatment of wildlife is

Not applicable

Not applicable

Applicable...

Applicable...
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8.

Detailed analysis of the cost of the programme

8.1

Costs of the planned activities for year :

2015

The blocks are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.
To facilitate the handling of your cost data, you are kindly requested to:
1.

Fill-in the text fields IN ENGLISH

2.

Limit as much as possible the entries to the pre-loaded options where available.

3.

If you need to further specify a pre-loaded option, please keep the pre-loaded text and add your clarification to it in the same box.

1. Testing
Cost related to

Specification

Unit

Number of units

Unitary cost in EUR

Total amount in EUR

Union funding
requested

Cost of sampling

Domestic animals

Individual animal sample/test

19 534

0.55

10743,7 yes

x

Cost of analysis

Elisa (serum antibody detection)

Individual animal sample/test

19 534

1.78

34770,52 yes

x

Cost of analysis

PCR (animal samples)

Individual animal sample/test

232

41.47

9621,04 yes

x

Add a new row
2. Vaccines
Cost related to

Specification

Unit

Number of units

Unitary cost in EUR

Total amount in EUR

Union funding
requested

Add a new row
3. Compensation paid to owners

Page 27 of 33

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring
Cost related to

Specification

Unit

Number of units

Unitary cost in EUR

Total amount in EUR

Union funding
requested

Add a new row
4. Cleaning and disinfection
Cost related to

Specification

Unit

Number of units

Unitary cost in EUR

Total amount in EUR

Community
funding
requested

Add a new row
5. Slaughtering/culling costs
Cost related to

Specification

Unit

Number of units

Unitary cost in EUR

Total amount in EUR

Union funding
requested

Add a new row
6.Other costs
Cost related to
Salaries

Specification
animal samples

Unit
sample

Number of units

Unitary cost in EUR

Total amount in EUR

Union funding
requested

19 766

2.58

50996.28 no

x

8

410.55

3284.4 no

x

19 200

0.22

4224 no

x

24

89.58

2149.92 no

x

4 640

0.22

1020.8 no

x

zakup pułapek typu Ondestepoort (wymiana wy badanie entomologiczne

sztuka

dojazd lekarzy weterynarii do gospodarstw

badanie entomologiczne

kilometr

materiały eksploatacyjne

badanie entomologiczne

sztuka (pułapka)

dojazd lekarzy weterynarii do gospodarstw

badanie wirusologiczne (RT-PCR)

kilometr

zakup igłostrzykawek

badanie wirusologiczne (RT-PCR)

sztuka

232

0.19

44.08 no

x

wysyłka próbek do laboratorium diagnostyczne badanie wirusologiczne (RT-PCR)

próbka

232

10.13

2350.16 no

x

Add a new row
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Total

8.1

119 204,90 €

Costs of the planned activities for year :

2016

The blocks are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.
To facilitate the handling of your cost data, you are kindly requested to:
1.

Fill-in the text fields IN ENGLISH

2.

Limit as much as possible the entries to the pre-loaded options where available.

3.

If you need to further specify a pre-loaded option, please keep the pre-loaded text and add your clarification to it in the same box.

1. Testing
Cost related to

Specification

Unit

Number of units

Unitary cost in EUR

Total amount in EUR

Union funding
requested

Cost of sampling

Domestic animals

Individual animal sample/test

19 534

0.55

10743,7 yes

x

Cost of analysis

Elisa (serum antibody detection)

Individual animal sample/test

19 534

1.85

36137,9 yes

x

Cost of analysis

PCR (animal samples)

Individual animal sample/test

232

43.15

10010,8 yes

x

Add a new row
2. Vaccines
Cost related to

Specification

Unit

Number of units

Unitary cost in EUR

Total amount in EUR

Union funding
requested

Add a new row
3. Compensation paid to owners
Cost related to

Specification

Unit

Number of units

Unitary cost in EUR
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Total amount in EUR

Union funding
requested

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring
Add a new row
4. Cleaning and disinfection
Cost related to

Specification

Unit

Number of units

Unitary cost in EUR

Total amount in EUR

Community
funding
requested

Add a new row
5. Slaughtering/culling costs
Cost related to

Specification

Unit

Number of units

Unitary cost in EUR

Total amount in EUR

Union funding
requested

Add a new row
6.Other costs
Cost related to
Salaries

Specification

Unit

animal samples

sample

Number of units

Unitary cost in EUR

Total amount in EUR

Union funding
requested

19 766

2.68

52972.88 no

x

8

374

2992 no

x

19 200

0.23

4416 no

x

24

93.22

2237.28 no

x

4 640

0.23

1067.2 no

x

zakup pułapek typu Ondestepoort (wymiana wy badanie entomologiczne

sztuka

dojazd lekarzy weterynarii do gospodarstw

badanie entomologiczne

kilometr

materiały eksploatacyjne

badanie entomologiczne

sztuka (pułapka)

dojazd lekarzy weterynarii do gospodarstw

badanie wirusologiczne (RT-PCR)

kilometr

zakup igłostrzykawek

badanie wirusologiczne (RT-PCR)

sztuka

232

0.2

46.4 no

x

wysyłka próbek do laboratorium diagnostyczne badanie wirusologiczne (RT-PCR)

próbka

232

10.54

2445.28 no

x

Add a new row
Total

123 069,44 €
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8.2 Co-financing rate:
The maximum co-financing rate is in general fixed at 50%. However based on provisions of Article 5.2 and 5.3 of the Common
Financial Framework, 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
Not applicable

Please explain for which measures and why co-financing rate should be increased (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. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli Komisji podczas spotkania Plenary Task Force, które odbyło się w dniu 28
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8.3 Source of national funding
Please specify the source of the national funding:

public funds
food business operators participation
other
Please give details on the source of the national funding (max 32000 characters)
Finansowanie przedmiotowego programu odbywa się ze środków budżetu państwa: rezerwa celowa część 83, pozycja 12 ustawy budżetowej "zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji
zadań Inspekcji Weterynaryjnej".
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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

Total size of attachments : No attachmen
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