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Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w związku z potrzebą stałego udoskonalania metod 

szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń, w tym wykorzystywania rozwiązań 

teleinformatycznych wspomagających kontakty z Inspekcją Weterynaryjną, przygotowana została aplikacja 

służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o dzikach padłych i odstrzelonych o 

nazwie Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD).

Aplikacja przeszła wstępną fazę testowania, a w chwili obecnej wdrażane jest uruchomienie systemu 

ZIPOD. System ten składa się z aplikacji uruchamianej w telefonie oraz bazy serwera centralnego. Serwer 

centralny obsługiwany jest przez administratora centralnego (GIW) oraz powiatowych lekarzy weterynarii 

(PLW). 

Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informację o znalezieniu dzika padłego 

lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu 

komórkowego. Aplikacja w telefonie komórkowym działa w systemie Android lub iOS.  Po uruchomieniu 

aplikacji użytkownik musi wyrazić zgodę na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenie „lokalizacji”. 

Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest 

przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika wraz z jego zdjęciem.

Aplikacja może pracować także w wersji offline, czyli bez dostępu do Internetu, a zapisane dane 

offline w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu. 

Bogdan Konopka
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
1. Pan Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w MRiRW.
2. Pani Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w MRiRW.
3. Pan Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w MRiRW.
4. Pan Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu w MRiRW. 
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5. Pani Magdalena Zasępa, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej w MRiRW. 
6. Pan Mieczysław Mosakowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w MRiRW. 
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