
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Kontenerowa 9 
80-601 Gdańsk 

Telefon: 58 7377860 
Faks: 58 7376905 

gdansk.griw@wetgiw.gov.pl 
sekretariat@griwgda.pl 

GRIW GDAŃSK 

System TRACES NT 

Wersja treningowa  
TRACES NT 

Nowe prawo UE 
w zakresie kontroli 
urzędowych od dnia 14 
grudnia 2019 r. 

Graniczny Inspektorat Weterynarii w 

Gdańsku 

Telefon: 58 7377860 Telefon: 58 7377860 

 

Graniczny Inspektorat Weterynarii w 

Gdańsku 

 

Aby zapoznać się bliżej z zasadami 

funkcjonowania oraz obsługą 

systemu TRACES NT, po założeniu 

konta zapraszamy do korzystania z 

wersji treningowej, udostępnionej 

przez Komisję Europejską  pod 

adresem: 

https://webgate.training.ec.europa.e

u/tracesnt/login 
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TRACES NT —  
informacje podstawowe 
 

System TRACES NT jest 

skomputeryzowanym systemem, o którym 

mowa w art. 133 ust. 4 rozporządzenia (UE) 

2017/625, służącym do wymiany danych, 

informacji i dokumentów będącym 

składnikiem komputerowego system 

zarządzania informacjami w zakresie 

kontroli urzędowych (IMSOC – ang. 

information management system for official 

controls), zarządzanym przez Komisję. 

Aby dokonać  prenotyfikacji oraz zgłoszenia 

przesyłki zwierząt żywych i towarów do 

weterynaryjnej kontroli granicznej od dnia 

14 grudnia 2019 r. podmioty odpowiedzialne 

za przesyłkę muszą wypełnić i przedłożyć 

personelowi punktu kontroli granicznej 

(BCP) pierwszą część dokumentu CHED w 

nowym systemie TRACES NT. 

 

  

Prenotyfikacja i zgłaszanie przesyłek do weterynaryjnej kontroli 

granicznej w systemie TRACES NT od dnia 14 grudnia 2019 r. 

Jak założyć konto w Traces NT 

Założenie nowego konta w systemie 

TRACES NT jest bezpłatne i 2-etapowe: 

 

1) najpierw trzeba założyć konto w 

ECAS/EU Login: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login 
(uzyskać EU login) 

 

W razie dodatkowych pytań 

prosimy o kontakt z personelem 

Granicznego Inspektoratu 

Weterynarii w Gdańsku 

Telefon: 58 7377860 
Faks: 58 7376905 

gdansk.griw@wetgiw.gov.pl 
sekretariat@griwgda.pl 

Dodatkowe informacje nt. systemu 

TRACES NT znajdą Państwo na 

naszej stronie internetowej 

www.griwgda.pl w dedykowanej 

zakładce „System Traces NT”. 

 

 

 

Wypełnij wszystkie pola formularza. 
Pamiętaj, że dane wpisane do 
powyższego formularza pojawią się na 
świadectwie w momencie jego 
podpisywania. Świadectwo 
w systemie TRACES NT ma moc 
prawną, dlatego konto EU login należy 
utworzyć dla KONKRETNEJ OSOBY. 
NIE MOŻE TO BYĆ OGÓLNE KONTO 
PODMIOTU. Należy wybrać służbowy 
adres e-mail, który musi być 
stosowany podczas logowania w TNT. 
Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij 

przycisk „Załóż nowe konto” 

2) następnie w systemie TRACES-NT 

należy złożyć prośbę o dostęp dla 

nowego użytkownika:  
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login 
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