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Nazwa 
posterunku 

weterynaryjnej 
kontroli 

granicznej 

Adres i dane teleadresowe 
posterunku weterynaryjnej kontroli 

granicznej 

Państwo 
sąsiadujące 

Rodzaj 
przejścia 

Kategoria 
zwierząt 

podlegających 
weterynaryjnej 

kontroli 
granicznej 

Kontrola 
produktów 

podlegających 
weterynaryjnej 

kontroli granicznej  

Adres i dane teleadresowe 
granicznego inspektoratu 

weterynarii  

 
województwo warmińsko-mazurskie 
 
Bezledy 
(13) 

Bezledy  
11-200 Bartoszyce 
tel. (+ 48)(89) 761-66-40,  
      (+ 48)(89) 761-66-41, 
fax (+ 48)(89) 761-65-05 
bezledy.griw@wetgiw.gov.pl 

Rosja drogowe U, E, O hct, hcnt,  
nhct, nhcnt, 
wszystkie pasze 
i pasze lecznicze 

Graniczny Inspektorat Weterynarii  
w Bezledach  
11-200 Bartoszyce 
tel. (+ 48)(89) 761-66-40,  
      (+ 48)(89) 761-66-41, 
fax (+ 48)(89) 761-65-05, 
bezledy.griw@wetgiw.gov.pl 
 

 
województwo podlaskie 
 
Kuźnica 
Białostocka 
(13) 

ul. Graniczna 1 
16-123 Kuźnica 
tel. (+48)(85) 722-40-09  
      (+48)(85) 722-47-00 
fax (+48)(85) 722-47-00 
kuznica.griw@wetgiw.gov.pl 

Białoruś drogowe U, E, O hct, hcnt,  
nhct, nhcnt, 
wszystkie pasze 
i pasze lecznicze 

Graniczny Inspektorat Weterynarii  
w Kuźnicy Białostockiej  
ul. Graniczna 1 
16-123 Kuźnica 
tel. (+48)(85) 722-40-09  
      (+48)(85) 722-47-00 
fax (+48)(85) 722-47-00 
kuznica.griw@wetgiw.gov.pl 
 

 
województwo lubelskie  
 
Dorohusk ul. Graniczna 1  

22-175 Dorohusk 
tel. (+48)(82) 566-17-73 
fax (+48)(82) 566-17-44 
dorohusk.griw@wetgiw.gov.pl 
 

Ukraina drogowe O hc, nhct(FR), 
 nhcnt 

Graniczny Inspektorat Weterynarii  
w Dorohusku  
ul. Graniczna 1 
22-175 Dorohusk 
tel. (+48)(82) 566-17-73 
fax (+48)(82) 566-17-44 
dorohusk.griw@wetgiw.gov.pl 



Nazwa 
posterunku 

weterynaryjnej 
kontroli 

granicznej 

Adres i dane teleadresowe 
posterunku weterynaryjnej kontroli 

granicznej 

Państwo 
sąsiadujące 

Rodzaj 
przejścia 

Kategoria 
zwierząt 

podlegających 
weterynaryjnej 

kontroli 
granicznej 

Kontrola 
produktów 

podlegających 
weterynaryjnej 

kontroli granicznej  
 

Adres i dane teleadresowe 
granicznego inspektoratu 

weterynarii  

Dorohusk ul. Graniczna 1 
22-175 Dorohusk 
tel. (+48)(82) 566-17-73 
fax (+48)(82) 566-17-44 
dorohusk.griw@wetgiw.gov.pl 
 

Ukraina kolejowe --- pasze  
i pasze lecznicze  
nie zawierające 
tkanek zwierzęcych 

Graniczny Inspektorat Weterynarii  
w Dorohusku  
ul. Graniczna 1 
22-175 Dorohusk 
tel. (+48)(82) 566-17-73 
fax (+48)(82) 566-17-44 
dorohusk.griw@wetgiw.gov.pl 
 

Koroszczyn - 
Kukuryki 

TS w Koroszczynie 
tel.   (+48)(83) 376-10-40 
       (+48) 723-998-042 
fax  (+48)(83) 376-36-85 
kukuryki.griw@wetgiw.gov.pl 
kukuryki@griwkor.pl 
 

Białoruś drogowe U, E, O hct, hcnt,  
nhct, nhcnt, 
wszystkie pasze 
i pasze lecznicze 

Terespol – 
Kobylany 
 

tel. (+48)(83) 376-36-89 
      (+48) 783-934-160 
fax (+48)(83) 376-36-89 
kobylany@griwkor.pl 
 

Białoruś kolejowe --- hct, hcnt,  
nhct, nhcnt, 
wszystkie pasze 
i pasze lecznicze 

Hrebenne Hrebenne 
22-680 Lubycza Królewska 
tel.   (+48)(84) 667-41-81 
        (+48)(84) 661-78-70 
fax   (+48)(84) 661-78-70 
hrebenne@griwkor.pl 
 

Ukraina drogowe --- hct, hcnt,  
nhct, nhcnt, 
 

Hrubieszów ul. Nowa 100 
22-500 Hrubieszów 
tel.   (+48)(84) 696-54-79 
        (+48) 783-923-330 
fax   (+48)(84) 696-54-79 
hrubieszow@griwkor.pl 

Ukraina kolejowe --- pasze  
nie zawierające 
tkanek zwierzęcych 

Graniczny Inspektorat Weterynarii  
w Koroszczynie 
21-550 Terespol  
TS w Koroszczynie 
tel. (+48)(83) 375-20-82, 
      (+48)(83) 376-10-40,  
fax (+48)(83) 376-36-85 
sekretariat@griwkor.pl 
 



Nazwa 
posterunku 

weterynaryjnej 
kontroli 

granicznej 

Adres i dane teleadresowe 
posterunku weterynaryjnej kontroli 

granicznej 

Państwo 
sąsiadujące 

Rodzaj 
przejścia 

Kategoria 
zwierząt 

podlegających 
weterynaryjnej 

kontroli 
granicznej 

Kontrola 
produktów 

podlegających 
weterynaryjnej 

kontroli granicznej  
 

Adres i dane teleadresowe 
granicznego inspektoratu 

weterynarii  

 
województwo pomorskie  
 
Gdynia ul. Kwiatkowskiego 60 

81-127 Gdynia 
tel.  (+48)(58) 621-38-60 
       (+48)(58) 621-51-26  
       (+48)(58) 621-38-40 
       (+48)(58) 621-38-41 
fax  (+48)(58) 627-41-87 
fax  (+48)(58) 621-38-43 
gdynia.griw@wetgiw.gov.pl 
 

 port morski U, E O hct, hcnt,  
nhct, nhcnt, 
wszystkie pasze 
i pasze lecznicze 

Graniczny Inspektorat Weterynarii  
w Gdyni,  
ul. Kwiatkowskiego 60 
81-127 Gdynia  
tel.  (+48)(58) 621-38-60 
       (+48)(58) 621-51-26  
       (+48)(58) 621-38-40 
       (+48)(58) 621-38-41 
fax  (+48)(58) 627-41-87 
fax (+48)(58) 621-38-43 
gdynia.griw@wetgiw.gov.pl 
 

Gdańsk – IC1 Ośrodek Inspekcyjny IC1 
ul. Kontenerowa 9 
80-601 Gdańsk 
tel.   (+48)(58)  737-78-60 (-62) 
         (+48)(58) 737-78-64 
         (+48)(58) 737-78-65 

(+48)(58) 737-69-02 
fax    (+48)(58) 737-69-05 
gdansk.griw@wetgiw.gov.pl 
 

 port morski --- hct(2),hcnt(2), 
nhct, nhcnt  
pasze i pasze 
lecznicze  
nie zawierające 
materiałów 
pochodzących  
z tkanek zwierząt 

Gdańsk – IC2 Ośrodek Inspekcyjny IC2 
ul. M. Chodackiego 31 
80-555 Gdańsk 
tel.       (+48)(58) 737-69-03  
tel/fax (+48)(58) 737-69-04 
gdansk.griw@wetgiw.gov.pl 

 port morski --- hct(2), hcnt(2), 
nhct(2),nhcnt (2), 
pasze i pasze 
lecznicze 
 nie zawierające 
mat. pochodzących  
z tkanek zwierząt 

Graniczny Inspektorat Weterynarii 
w Gdańsku 
ul. Kontenerowa 9 
 80-601 Gdańsk  
         (+48)(58) 737-78-60 (sekretariat) 
         (+48)(58) 737-78-61 
         (+48)(58) 737-78-62 
         (+48)(58) 737-78-64 
         (+48)(58) 737-78-65 

(+48)(58) 737-69-02 (GrLW) 
fax    (+48)(58) 737-69-05 (sekretariat) 
gdansk.griw@wetgiw.gov.pl 
sekretariat@griwgda.pl 
www.griwgda.pl 
 



Nazwa 
posterunku 

weterynaryjnej 
kontroli 

granicznej 

Adres i dane teleadresowe 
posterunku weterynaryjnej kontroli 

granicznej 

Państwo 
sąsiadujące 
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weterynaryjnej 

kontroli granicznej  
 

Adres i dane teleadresowe 
granicznego inspektoratu 

weterynarii  

 
województwo zachodniopomorskie  
 
Szczecin ul. Hryniewieckiego 8 

70-606 Szczecin 
tel. (+48)(91) 430-83-41  
      (+48)(91) 430-83-42 
fax (+48)(91) 430-83-41 
szczecin.griw@wetgiw.gov.pl 
 

 port morski --- hct, hcnt,  
nhct, nhcnt, 
wszystkie pasze 
i pasze lecznicze 

Świnoujście ul. Dworcowa 1 
72-606 Świnoujście 
tel. (+48)(91) 322-00-43 
      (+48)(91) 322-00-65 
fax (+48)(91) 321-65-15 
swinoujscie.griw@wetgiw.gov.pl 
 

 port morski --- hct, hcnt,  
nhct, nhcnt, 
wszystkie pasze 
i pasze lecznicze 

Graniczny Inspektorat Weterynarii  
w Szczecinie  
ul. Hryniewieckiego 8 
70-606 Szczecin 
tel. (+48)(91) 430-83-41  
      (+48)(91) 430-83-42 
fax (+48)(91) 430-83-41 
szczecin.griw@wetgiw.gov.pl 
 

 
województwo podkarpackie 
 
Korczowa Korczowa 

37-552 Młyny 
tel.  (+48)(16) 628-23-42 
       (+48)(16) 624-19-90 
fax  (+48)(16) 628-23-42 
korczowa.griw@wetgiw.gov.pl 
 

Ukraina drogowe U, E, O hct, hcnt,  
nhct, nhcnt, 
wszystkie pasze 
i pasze lecznicze 

Graniczny Inspektorat Weterynarii  
w Korczowej  
37-552 Młyny 
tel.  (+48)(16) 628-23-42 
       (+48)(16) 624-19-90 
fax  (+48)(16) 628-23-42 
korczowa.griw@wetgiw.gov.pl 
 
 
 
 
 
 



Nazwa 
posterunku 

weterynaryjnej 
kontroli 

granicznej 

Adres i dane teleadresowe 
posterunku weterynaryjnej kontroli 

granicznej 

Państwo 
sąsiadujące 
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weterynaryjnej 
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Adres i dane teleadresowe 
granicznego inspektoratu 

weterynarii  

 
województwo mazowieckie 
 
Warszawa ul. WiraŜowa 35 

02-158 Warszawa 
tel. (+48)(22) 650-28-03 
      (+48)(22) 650-28-09 
fax/tel.  (+48)(22) 650-28-08 
inspektorat@giwet.gov.pl 
 
 

 port lotniczy U, E, O hct, hcnt,  
nhct, nhcnt (2), 
wszystkie pasze 
i pasze lecznicze 

Graniczny Inspektorat Weterynarii  
w Warszawie,  
ul. WiraŜowa 35 
02-158 Warszawa 
adres koresp: 00-906 Warszawa 
                      skr. poczt. 12 
tel. (+48)(22) 650-28-03 
      (+48)(22) 650-28-09 
fax/tel.  (+48)(22) 650-28-08 
inspektorat@giwet.gov.pl 
 

 
 
 
Wyjaśnienie skrótów: 

U - kopytne (bydło, owce, kozy, trzoda chlewna, konie rzeźne) 
E - konie rejestrowane 
O - inne zwierzęta 
hct - produkty przeznaczone dla ludzi (jadalne)przechowywane w odp. temp. chłodzone/ mroŜone 
hcnt - produkty przeznaczone dla ludzi przechowywane w temp. pokojowej 
nhct - produkty niejadalne (produkty nie przeznaczone dla ludzi), przechowywane w odp. temp. chłodzone/ mroŜone 
nhcnt - produkty niejadalne (produkty nie przeznaczone dla ludzi), przechowywane w temp. Otoczenia 
(2)  - produkty pochodzenia zwierzęcego pakowane 
  (13)       - przeznaczone do przewozu przez UE przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spoŜycia   przez 

ludzi, przywoŜonych lub pochodzących z Rosji na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach 
Wspólnoty 

FR          -produkty wymagające przechowywania w temperaturze mroŜenia. 
 
 


