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Założenie architektury IW-Systemu

 Modułowa budowa

 Współdziałanie i wymiana danych pomiędzy modułami

 Zasilanie danymi z systemów państwowych – referencyjne

źródła danych zapewnią ich spójność i jednorodność

 Utworzenie Platformy Danych Rolniczych

 Tworzenie e-usług dla obywateli prowadzących działalność

w sektorze nadzorowanym przez Inspekcję Weterynaryjną

 Przystępne, przyjazne i przejrzyste środowisko pracy dla

użytkowników
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Schemat projektu – planowane moduły

Elektroniczna książka 

leczenia zwierząt 

gospodarskich

Modyfikacja - System 

e-zdrowie P1 

(erecepta) w ramach 

leczenia zwierząt

Rejestry IW:

podmioty, 

laboratoria, 

osoby wyznaczone

IW-System

Finanse

Zwalczanie 

chorób 

zwierząt
Badania 

laboratoryjne i 

planowanie 

monitoringu

Raporty, 

statystyki, 

mapy

Kontrole urzędowe

eDokument handlowy

Kontrola 

właścicielska i rating

Świadectwa 

urzędowe

Elektroniczny 

dziennik badania 

przed i poubojowego 

zwierząt
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IW-System – finansowanie projektu

 Etap I – finansowanie w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1

wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

 Etap II – finansowanie w ramach Krajowego Planu

Odbudowy w ramach planu cyfryzacji rolnictwa

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Etap III – finansowanie w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa bis/2 (POPC bis/2) –

działanie 2.1 wysoka dostępność i jakość e-usług

publicznych lub działanie 2.2 (Cyfryzacja procesów

back-office w administracji rządowej)
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ETAP I
1. Rejestry podmiotów nadzorowanych, laboratoriów

oraz lekarzy weterynarii i osób wykonujących
czynności pomocnicze wyznaczonych przez PLW

2. Elektroniczna książka leczenia zwierząt
gospodarskich

3. Modyfikacja systemu e-zdrowie P1 Centrum e-
Zdrowia (eRecepty) na cele leczenia zwierząt

4. Dziennik badania przedubojowego zwierząt
i poubojowego mięsa
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IW-System interakcja z systemami państwowymi i prywatnymi

KRS

• Dane dot. posiadaczy 

zwierząt, zwierząt 

gospodarskich (owce, 

kozy, bydło, świnie) i 

miejsce prowadzenia 

działalności

• Dane dot. właścicieli 

zwierząt koniowatych, 

zwierząt koniowatych

• Dane dot. lekarzy 

weterynarii

• Dane dot. 

weterynaryjnych 

zakładów 

leczniczych

Dane 

osobowe

RPL

Dane dot. 

produktów

leczniczych

Systemy IT 

zakładów 

leczniczychPlatforma Danych 

Rolniczych

CBDK

PZHK
CEIDG

Dane dot. podmiotów

TERYT GeoportalPESEL
CBD

ARiMR

• Dane dot. adresów

• Dane lokalizacyjne i 

odwzorowanie map

IW-System

Systemy IT

laboratoriów

Interakcja dwustronna

• Pobieranie danych w 

zakresie leczenia 

zwierząt

• Dostarczanie danych 

identyfikacyjnych

Interakcja dwustronna

• Wysyłka protokołów 

pobrania

• Pobieranie wyników 

badań
System P1 Centrum 

e-Zdrowie

inne Systemy

Wet 

Systems

Krajowy system 

ewidencji 

producentów (KSEP)
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Rejestry (podmioty, personel) (Etap I)

Weryfikacja danych na 

podstawie rej. referencyjnych

Klient via WWW 

wypełnia pola 

wniosku

Przedłożenie, odczytanie 

i weryfikacja danych 

przez właściwego PLW

Kontrola, 

weryfikacja 

dokumentacji / 

sprawdzenie 

kompetencji

Pomyślna 

weryfikacja / 

kontrola 

wpis do rejestru / 

utworzenie profilu –

poinformowanie 

wnioskodawcy

Dodanie wpisu o 

nowym 

podmiocie w 

wykazie 

umieszczonym na 

stronie WWW 

GIW

Platforma Danych 

Rolniczych

IW-System

Rejestry IW:

podmioty, 

laboratoria, 

osoby wyznaczone

Niepomyślna 

weryfikacja / 

kontrola odrzucenie 

wniosku –

poinformowanie 

wnioskodawcy

Aplikacja 

webowa 

do 

składania 

wniosków

To zdjęcie, autor: 

Nieznany autor, 

licencja: CC BY
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eKsiążka Leczenia + eRecepta (Etap I) - funkcjonalności

Wizyta lekarsko 

weterynaryjna w 

gospodarstwie / 

leczenie zwierząt 

towarzyszących

Badanie 

zwierząt 

gospodarskich, 

sporządzenie 

dokumentacji 

lek-wet 

Podanie leków 

weterynaryjnych 

Wprowadzenie 

danych dot. 

leczenia i leków z 

wykorzystaniem 

danych 

słownikowych z 

rejestru (z WWW 

lub systemu 

zakładu 

leczniczego)

Indywidualna 

e-Książka Leczenia" 

dla każdego 

hodowcy

Gromadzenie danych dot. 

zużycia substancji czynnej 

użytych leków, ściślejszy 

nadzór nad zużyciem leków:

• ograniczanie 

antybiotykoodporności

• mniej pozostałości

• bezpieczniejsza żywność 

Konieczność 

raportowania 

danych za 2023 

roku – obowiązek 

prawny

Wystawienie łańcucha 

żywnościowego na podstawie 

danych z książki leczenia i 

wysłanie do rzeźni w ramach 

modułu kontroli właścicielskiej

Wystawienie eRecepty dla 

właściciela leczonego 

zwierzęcia, jeśli brak leku 

weterynaryjnego

Dane z rejestrów 

zewn. oraz rejestru 

IW – uwierzytelnianie 

danych 

Elektroniczna książka 

leczenia zwierząt 

gospodarskich

Kontrola 

właścicielska
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eKsiążka Leczenia + eRecepta (Etap I) – wprowadzanie i obieg 

danych

Klient via WWW 

wypełnia pola 

książki leczenia

Platforma Danych 

Rolniczych

IW-System

Elektroniczna książka 

leczenia zwierząt 

gospodarskich

Systemy IT 

zakładów 

leczniczych

Wysyłanie 

danych ident. z 

rejestrów 

referencyjnych

Wysyłanie 

danych o 

dokonanym 

leczeniu 

zwierząt

Aplikacja 

webowa do 

prowadzenia 

książki 

leczenia

Klient via WWW

Elektroniczna książka leczenia, 

wystawione recepty IKP

To zdjęcie, autor: 

Nieznany autor, 

licencja: CC BY
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Elektroniczny dziennik badania przedubojowego

zwierząt i poubojowego mięsa (Etap I) - stosowanie

1. Wystawienie informacji o 

łańcuchu żywnościowym przez 

hodowcę i wysłanie do rzeźni

2. Wysyłka zwierząt od 

hodowcy do rzeźni

3. Badanie przedubojowe

(identyfikacja zwierząt i 

przewoźnika, weryfikacja łańcucha 

żywn. – słowniki z systemów 

zewnętrznych) – wprowadzenie 

wyników badania

Dane z rejestrów 

i systemów 

referenychnych

4. Badanie poubojowe (wynik oceny mięsa, pobranie 

próbek do badań, uznanie zdatności do spożycia) 

wprowadzenie wyników badania

5. Spójny zapis wyników 

badania, zapewnienie 

czytelności i stałego dostępu 

do danych, możliwość 

generowania raportów do 

analiz i danych statystycznych

6. Jeśli stwierdzono niezgodności w ramach badania, informacja 

zwrotna do hodowcy o ustaleniach, wdrożenie działań korygujących w 

chowie zwierząt (poprzez moduł kontroli właścicielskiej)

Kontrola 

właścicielska

Kontrola 

właścicielska

Elektroniczny 

dziennik badania 

przed i poubojowego 

zwierząt

IW-System
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ETAP II i III
1. Zwalczanie chorób zwierząt

2. Elektroniczny dokument handlowy

3. Nadzór urzędowy (kontrole, audyty, inspekcja)

4. Badania, monitoring

5. Świadectwa

6. Finanse

7. Raporty, statystyki i mapy

8. Kontrola właścicielska i rating podmiotów
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Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (Etap II) -

stosowanie

Dane z rejestrów zewn. –

uwierzytelnianie danych 

Wyznaczanie 

obszarów w 

przypadku 

wystąpienia 

choroby 

zwierząt

Analiza danych –

liczba zwierząt 

na danym 

obszarze, 

lokalizacja 

gospodarstw, 

zakładów 

Przygotowywanie 

przepisów lokalnych, 

wzory decyzji, 

elektroniczna 

dokumentacja z 

postępowania IW

Rozliczenie merytoryczno-finansowe z 

realizacji programów zwalczania i 

monitoringu

Raporty do KE 

(powiadomienia, 

raporty, 

sprawozdania 

finansowe, itd.)

System powiadomień o wystąpieniu 

choroby, przemieszczeniu zwierząt z 

gospodarstw, w których stwierdzono 

wystąpienie choroby w okresie karencji

Zwalczanie i 

monitoring chorób 

zwierząt

Finanse

IW-System
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Nadzór urzędowy (kontrole, audyty, inspekcja) (Etap II)

1. Analiza ryzyka –

typowanie podmiotu do 

kontroli/audytu/inspekcji

2. Przeprowadzenie 

kontroli/audytu/inspekcji

3. Wprowadzenie danych na predefiniowanych formularzach 

zgodnych z zakresem prowadzonej działalności podmiotu i 

wynikiem analizy ryzyka wskazującym na konieczność 

przeprowadzenia kontroli/audytu/inspekcji w danym obszarze 

działalności podmiotu. Wskazówki dla kontrolującego o sposobie 

kontroli danego obszaru (dostępne przed 

kontrolą/audytem/inspekcją w ramach przygotowania do 

kontroli/audytu/inspekcji oraz w trakcie jako pomoc).

A. Dane podmiotu kontrolowanego 

z rejestrów

4. Wygenerowanie 

dokumentu z 

kontroli/audytu/inspekcji, 

przedłożenie stronie

5. Przedłożenie wyniku 

kontroli/audytu/inspekcji do 

akceptacji lub wniesienia 

uwag 
6. Akceptacja lub 

uwagi

7. Decyzja nakazująca usunięcie uchybień (jeśli dotyczy) 

oraz nałożeniu kary (jeśli dotyczy)

Kontrole urzędowe

IW-System

Kontrola 

właścicielska i rating
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Badania, monitoring (Etap II)

1. Pobranie 

próbki przez 

ULW

3. Opis próbek – wydruk 

etykiet z IW-Systemu, 

wysłanie do wybranego 

laboratorium

2. Wprowadzanie danych dot. próbki, wypełnienie 

protokołu pobrania i zlecenie badania do konkretnego 

laboratorium, wygenerowanie etykiety (kod kreskowy, kod 

QR, inne)

A. Dane podmiotu kontrolowanego 

z rejestrów i laboratoriów

5. Przeprowadzenie badania, rozpoznanie próbki po kodzie 

kreskowym, kodzie QR, itp. czytnikiem dostępnym w 

laboratorium. Podgląd w systemie zakresu badania, płatnika, 

odbiorcy wyniku, itd.

4. Przesłanie 

elektronicznych 

dokumentów do 

laboratorium

6. Wynik 

badania

Badania 

laboratoryjne i 

planowanie 

monitoringu

IW-System

Kontrole urzędowe

Kontrola 

właścicielska i rating

14



Finanse (Etap II)

1. Moduły (kontrole właścicielskie + rejestr jako zasilenie danymi) 

będą przesyłały dane o wielkości wpłat dokonanych przez podmioty 

za zrealizowany nadzór, wystawione świadectwa i zaświadczenia, 

oraz uiszczone kary i mandaty.

2. Moduły (kontrole urzędowe, zwalczanie choroby zwierząt, 

dziennik badania) będą przesyłały informacje o poniesionych 

kosztach związanych z przeprowadzonymi działaniami Inspekcji 

Weterynaryjnie oraz środków, które należy wypłacić urzędowym 

lekarzom weterynarii za zrealizowany nadzór.

3. Moduł (Badania, monitoring) będzie przesyłać informacje o 

kosztach związanych z przeprowadzeniem badania 

laboratoryjnego.

Finanse

Raporty, 

statystyki, 

mapy

Elektroniczny 

dziennik badania 

przed i poubojowego 

zwierząt

Rejestry IW:

podmioty, 

laboratoria, 

osoby wyznaczone

Zwalczanie 

chorób 

zwierząt

Badania 

laboratoryjne i 

planowanie 

monitoringu

Kontrole urzędowe

Kontrola 

właścicielska i rating
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Raporty, statystyki i mapy (Etap II)

Moduł zapewni:
 rzetelność danych

 sprawne wygenerowanie sprawozdawczości

Dane będą:
 spójne

 jednorodne

 oparte na danych wprowadzonych przez wszystkie jednostki Inspekcji
Weterynaryjnej

Stały dostęp do danych pozwoli na bieżące analizy i obserwowanie
trendów, celem zapobieżenia wystąpienia zagrożenia. Moduł zapewni
możliwość przygotowywania map i określania obszarów, niezbędnych do
zwalczania chorób zwierząt, ale także przygotowywania map na cele
audytów i misji KE oraz krajów trzecich w Polsce.
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Elektroniczny dokument handlowy (Etap III)

2. Otrzymanie 

zgłoszenia przez 

zakład 

utylizacyjny

3. Wysłanie pojazdu po odbiór 

padłych zwierząt + wystawienie 

eDH przez właściwy organ lub 

właściciela/hodowcę

1. Zgłoszenie o padłym 

dzikim zwierzęciu lub 

zwierzęciu gospodarskim, 

wystawienie zamówienia 

na odbiór padłych 

zwierząt wysłane 

poprzez moduł kontroli 

właścicielskiej lub 

aplikację webową do 

zakładu utylizacyjnego 

(„pre-eDH”)

Dane z rejestrów dot. podmiotu 

zgłaszającego i zakładów 

utylizacyjnych

eDokument handlowy

IW-System

To zdjęcie, autor: 

Nieznany autor, 

licencja: CC BY

Kontrola 

właścicielska
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Kontrola właścicielska (Etap III)

Audyty 

zewnętrzne

Zmiany 

funkcjonowania 

(np. inwestycje)

Certyfikaty 

jakości

Badania 

laboratoryjne 

właścicielskie

Działania mające 

pozytywny wpływ 

na rating 

podmiotu

e-Wnioski do organów IW o:

• Wystawienie świadectwa

• Nadanie uprawnień (nowa działalność, 

możliwość produkcji na kraje trzecie, itp.)

• Przeprowadzenie kontroli

• Wystawienie zaświadczenia urzędowego dot. 

posiadanych uprawnień lub prowadzonej produkcji, itp.

Możliwość wystawiania dokumentów:

• e-Dokument Handlowy (padłe zwierzęta, 

UPPZ)

• e-Informacja o Łańcuchu Żywnościowym 

(hodowcy wystawiają dokument dla rzeźni na 

podstawie danych zawartych w e-Książce 

Leczenia)

• Oświadczenie o wielkości produkcji 

podlegającej nadzorowi stałemu przez ULW 

(np. do określenia opłaty do budżetu)

• Przesłanie działań naprawczych

• Zamiar dokonania uboju na użytek własny

• Handlowy dokument identyfikacyjny/CMR

Elektroniczne repozytorium dla danego zakładu:

• wystawione decyzje administracyjne

• nadane uprawnienia

• wyniki kontroli

• rating

• wyniki badań laboratoryjnych

• wystawione świadectwa

• wystawione zaświadczenia

Kontrola 

właścicielska i rating

Rating podmiotów

Kontrole urzędowe
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Świadectwa (Etap III)

LUB

1. Wniosek o 

wystawienie świadectwa 

– specyfikacja 

certyfikowanej partii

2. Przedłożenie wniosku 

do właściwego organu, 

analiza dokumentacji

A. Dane podmiotu kontrolowanego 

z rejestrów

3A. Wystawienie 

świadectwa na 

podstawie dokumentów 

dostępnych w IW-

Systemie

3B. Kontrola warunków 

produkcji i 

certyfikowanej partii

4B Wystawienie świadectwa na podstawie wyników kontroli

5. Informacja o opłacie za wystawienie świadectwa
B. Odwzorowanie 

wystawionego 

świadectwa –

możliwość 

sporządzenia 

wydruku

Kontrole urzędowe

Kontrola 

właścicielska i ratingKontrola 

właścicielska i rating

IW-System

Świadectwa 

urzędowe
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Dziękuję za uwagę!

Pytania?


