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Z dniem 18 października 2016 r. weszła w

życie Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o

zmianie niektórych ustaw w celu

ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych

zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz. 1605).

PODSTAWA PRAWNA
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Ustawa dotyczy usprawnienia działania

Inspekcji Weterynaryjnej w walce

z chorobami zakaźnymi zwierząt,

w szczególności z afrykańskim pomorem

świń (ASF).

USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIANIA 

ZWALCZANIA  CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT
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Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie

niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania

chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz.

1605).

Ww. ustawa wprowadziła m.in. zmiany do

Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie

identyfikacji i rejestracji zwierząt.

PODSTAWA PRAWNA
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Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji

zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588)

wprowadziła następujące zmiany:

Dane dotyczące: 

1) siedziby stada świń mogą być usunięte z rejestru zwierząt

gospodarskich oznakowanych po upływie okresu, o którym

mowa w art. 11 ust. 2, nie wcześniej jednak niż po upływie 3

lat od dnia zaprzestania przetrzymywania, utrzymywania lub

hodowli zwierząt gospodarskich w danej siedzibie stada, z

zastrzeżeniem ust. 2a;

2) świń, o których mowa w art. 12 ust. 3, mogą być usunięte z

rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych po upływie 5

lat od dnia zgłoszenia danego zdarzenia;

ZMIANY DO USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI 

ZWIERZĄT DOTYCZĄCE TRZODY
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Numer identyfikacyjny świni:

1) jest numerem siedziby stada, w której

zwierzę się urodziło, albo innej siedziby

stada, w której zwierzę przebywało

powyżej 30 dni;

2) umożliwia określenie miejsca jej

pochodzenia;

3) jest przechowywany w rejestrze

zwierząt gospodarskich oznakowanych.

ZMIANY DO USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI 

ZWIERZĄT DOTYCZĄCE TRZODY
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Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić

Kierownikowi Biura w terminie 7 dni od dnia

zdarzenia:

1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności

stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z

państw trzecich albo państw członkowskich,

2) ubój zwierzęcia gospodarskiego

– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub

ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub

przeznaczenia zwierzęcia.

ZMIANY DO USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI 

ZWIERZĄT DOTYCZĄCE TRZODY
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Zgłaszanie zdarzeń dot. świń na obszarach podlegającym

ograniczeniom w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

przez PLW

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby

zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i

określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego

obszaru podlegającego ograniczeniom, posiadacz świń

zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego

ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia

zdarzenia:

 zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,

 uboju zwierzęcia gospodarskiego,

podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz

miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

ZMIANY DO USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI 

ZWIERZĄT DOTYCZĄCE TRZODY
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Posiadacz świni, z zastrzeżeniem art. 22:

1) zobowiązany jest oznakować świnię w terminie 30

dni od dnia urodzenia poprzez założenie na lewą

małżowinę uszną kolczyka z numerem

identyfikacyjnym.

W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada

urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia –

posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię

kolczykiem nie później, niż przed dniem opuszczenia

przez to zwierzę siedziby stada.

2) zgłasza Kierownikowi Biura fakt oznakowania świni

zgodnie z pkt 1, w terminie 7 dni od dnia

oznakowania, określając liczbę oznakowanych

zwierząt;

ZMIANY DO USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI 

ZWIERZĄT DOTYCZĄCE TRZODY
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3) W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do

siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i

przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni,

posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo

oznakować tę świnię poprzez wytatuowanie numeru

identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada,

w której świnia przebywa powyżej 30 dni;

4) Posiadacz świni zgłasza kierownikowi biura ww. fakt

oznakowania świni, w terminie 7 dni od dnia tego

oznakowania, określając liczbę dodatkowo

oznakowanych zwierząt.

ZMIANY DO USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI 

ZWIERZĄT DOTYCZĄCE TRZODY
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Utrata kolczyka

1) W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka (w

tym elektronicznego), posiadacz zwierzęcia

gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)

zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem

kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym

elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia

otrzymania tego duplikatu.

2) Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za

jego prawidłowe oznakowanie.

ZMIANY DO USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI 

ZWIERZĄT DOTYCZĄCE TRZODY
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Spis stanu bydła, owiec, kóz i świń

1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego

zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt

przebywających w siedzibie stada co najmniej

raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak

niż w dniu 31 grudnia.

2. Ustalone podczas spisu: liczba i numery

identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt

przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w

terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i

umieszcza w księgach rejestracji.

ZMIANY DO USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI

ZWIERZĄT DOTYCZĄCE TRZODY
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WYPEŁNIENIE SPISU STANU STADA

Czytelny podpis

posiadacza

zwierzęcia/

pełnomocnika/

osoby

upoważnionej

przez posiadacza

zwierzęcia

składającego Spis

Numer siedziby 

stada w której

przeprowadzony 

został spis

Data, na którą dokonano

Spisu – dd-mm-rrrr

Wpisz wyraz

„ŚWINIE”

Wpisz liczbę sztuk

świń oznakowanych

przebywających w

siedzibie stada

(wszystkie świnie z

jakimkolwiek

numerem

przebywające w

siedzibie stada na

dzień sporządzania

Spisu)



Borzechowo, 14 listopad 2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Rejestracji Zwierząt

| 14

W celu nadania numeru w Rejestrze zwierząt gospodarskich

oznakowanych prowadzonym przez ARiMR:

 posiadacz zwierzęcia gospodarskiego,

 podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt,

 podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw,

pokazów i konkursów zwierząt,

 podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie obrotu

zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

 podmiot prowadzący rzeźnię,

 podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię,

jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę

stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję

Weterynaryjną:

ZMIANY DO USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI

ZWIERZĄT DOTYCZĄCE TRZODY
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 nie później niż w dniu:

 wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada

lub miejsca gromadzenia zwierząt,

 uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,

 unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie

przetwórczym lub spalarni

 w terminie 14 dni od dnia:

 wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu

weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu

działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub

konkursów zwierząt,

 wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla

prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w

tym obrocie lub skupu zwierząt.

ZMIANY DO USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI

ZWIERZĄT DOTYCZĄCE TRZODY
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W związku ze zmianą Ustawy o systemie

identyfikacji i rejestracji zwierząt wprowadzone

ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie

niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania

chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz.

1605)) zmianie uległ sposób wypełniania

dotychczasowych druków dotyczących świń.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SYSTEMOWYCH DLA 

GATUNKU ŚWINIE
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Zgłoszenie świń do rejestru (ZŚR/12)

Druk składa posiadacz zwierzęcia, w którego siedzibie stada świnia się urodziła

lub do którego siedziby stada świnia została przywieziona (z kraju UE lub spoza

UE) lub posiadacz zwierzęcia, w którego siedzibie stada znajduje się świnia

przemieszczona do tej siedziby i przebywa w niej dłużej niż 30 dni.

Na druku należy zgłosić zdarzenia:

1. Oznakowanie świń urodzonych w siedzibie stada (oznakowanie kolczykiem na

lewym uchu) lub

2. Przywozu (z państwa UE i spoza UE) lub

3. Dodatkowego oznakowania świń (tatuaż – gdy świnie przebywają w siedzibie stada

dłużej niż 30 dni)

w celu wprowadzenia informacji o w/w zdarzeniach do rejestru prowadzonego

przez ARiMR.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SYSTEMOWYCH DLA 

GATUNKU ŚWINIE
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Należy zwrócić uwagę, że pośrednicy w obrocie zwierzętami nie

dokonują dodatkowego oznakowania świń. Przemieszczane przez

nich świnie przemieszczane są z numerem siedziby stada, w której

przebywały powyżej 30 dni.

W przypadku, gdy świnia przebywa w Twojej siedzibie stada

powyżej 30 dni musisz ją dodatkowo oznakować swoim numerem

siedziby stada i zgłosić ten fakt w terminie 7 dni od dnia

oznakowania do Biura Powiatowego ARiMR.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SYSTEMOWYCH DLA 

GATUNKU ŚWINIE
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA URODZENIA

Numer siedziby

stada, dokonującej

zgłoszenia.

Wpisz liczbę świń

oznakowanych kolczykiem.

Świnie urodzone w

siedzibie stad należy

oznakować kolczykiem z

numerem siedziby stada na

lewym uchu
Wskazanie typu 

zdarzenia - urodzenie

TUTAJ wpisz DATĘ (dd-

mm-rrrr)

OZNAKOWANIA

ZWIERZĄT (masz 30 dni

od dnia urodzenia na

oznakowanie kolczykiem)

Data

urodzenia

świń

(pamiętaj, że

oznakowanie

świni należy

zgłosić w

ciągu 7 dni)

Data wypełnienia

zgłoszenia – nie jest to

data złożenia

zgłoszenia. Data

złożenia nadawana jest

przez ARiMR w dniu

przyjęcia zgłoszenia w

BP lub jest to data

stempla pocztowego,

gdy zgłoszenie

przesyłane jest za

pośrednictwem

operatora pocztowego

Czytelny podpis

posiadacza

zwierzęcia/pełno

mocnika/ osoby

upoważnionej

przez posiadacza

zwierzęcia
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA PRZYWOZU
Numer siedziby

stada, dokonującej

zgłoszenie (do której

przybyły świnie.

Sposób oznakowania

zwierząt przywiezionych:

tatuaż/kolczyk wskazując

liczbę sztuk z danym

rodzajem oznakowania.

Pamiętaj, jeśli świnia będzie

przebywała w Twojej

siedzibie stada dłużej niż 30

dni, musisz ją dodatkowo

oznakować tatuażem z

numerem Twojej siedziby

stada i zgłosić dodatkowe

oznakowanie w ciągu 7 dni

(składając zgłoszenie

dodatkowego oznakowania).

Wskaż, czy świnia

została przywieziona z

UE czy spoza UE.

Wpisz nazwę kraju, z

którego zwierzę

zostało przywiezione

Wpisz numer, którym

oznakowane są

świnie (świnia)

Data wypełnienia

zgłoszenia – nie jest to

data złożenia

zgłoszenia. Data

złożenia nadawana jest

przez ARiMR w dniu

przyjęcia zgłoszenia w

BP lub jest to data

stempla pocztowego,

gdy zgłoszenie

przesyłane jest za

pośrednictwem

operatora pocztowego

Czytelny podpis

posiadacza

zwierzęcia/pełno

mocnika/ osoby

upoważnionej

przez posiadacza

zwierzęcia

Wpisz datę przywozu

świń do Twojej siedziby

(pamiętaj, zgłoszenie

należy złożyć w

terminie 7 dni od

zdarzenia)
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA DODATKOWEGO OZNAKOWANIA                
(gdy świnia przebywa w siedzibie stada dłużej niż 30 dni)

Numer siedziby stada

dokonującej zgłoszenie

(siedziba stada w której

świnia przebywa

powyżej 30 dni).

Ten numer wytatuuj na

świni przebywającej

powyżej 30 dni w tej

siedzibie stada

Liczba świń

oznakowanych dodatkowo

tatuażem z numerem

siedziby stada dokonującej

zgłoszenia (w przypadku,

gdy świnia przebywa w

danej siedzibie dłużej niż

30 dni).

Fakt dodatkowego

oznakowania musisz

zgłosić w ciągu 7 dni

(składając zgłoszenie

dodatkowego

oznakowania).

Wpisz wyrazy 

„DODATKOWE 

OZNAKOWANIE”

Wpisz datę

dodatkowego

oznakowania świń

numerem Twojej

siedziby pamiętaj,

zgłoszenie należy

złożyć w terminie

7 dni od zdarzenia)

Data wypełnienia

zgłoszenia – nie jest to

data złożenia

zgłoszenia. Data

złożenia nadawana jest

przez ARiMR w dniu

przyjęcia zgłoszenia w

BP lub jest to data

stempla pocztowego,

gdy zgłoszenie

przesyłane jest za

pośrednictwem

operatora pocztowego

Czytelny podpis posiadacza

zwierzęcia/pełnomocnika/

osoby upoważnionej przez

posiadacza zwierzęcia
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Zgłoszenie zmiany stanu stada świń (ZZSŚ-1/16, ZZSŚ-2/12, ZZSŚ-3/12) 

Druk składany przez posiadacza/y zwierząt, w których siedzibach zaszły

następujące zdarzenia dotyczące świń:

1. KUPNO (z innej siedziby stada/pośrednika);

2. SPRZEDAŻ (do innej siedziby stada/pośrednika);

3. KUPNO/SPRZEDAŻ;

4. WYWÓZ (do państwa będącego członkiem UE/niebędącego członkiem UE);

5. INNE;

6. PADNIĘCIE;

7. ZABICIE;

8. UBÓJ W GOSPODARSTWIE;

W/w zgłoszeń należy dokonywać w biurze powiatowym ARiMR w terminie 7 dni

od zdarzenia w celu wprowadzenia informacji o w/w zdarzeniach do rejestru

prowadzonego przez ARiMR. Gdy siedziba stada znajduje się na obszarze

zapowietrzonym, zagrożonym lub innym podlegającym ograniczeniom, wówczas

zgłoszeń należy dokonać terminie 24 godzin.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SYSTEMOWYCH DLA 

GATUNKU ŚWINIE
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Należy zwrócić uwagę, że pośrednicy w obrocie

zwierzętami nie dokonują dodatkowego

oznakowania świń. Przemieszczane przez nich

świnie przemieszczane są z numerem siedziby

stada, w której przebywały powyżej 30 dni.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SYSTEMOWYCH DLA 

GATUNKU ŚWINIE
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA KUPNANumer siedziby stada

do której świnia

została KUPIONA

(dokonującej

zgłoszenia).

Liczba i sposób

oznakowania

kupionych świń

(numer wpisany w

polu ”Numer zawarty

w oznakowaniu

zwierząt”).

Zaznacz typ

zdarzenia KUPNO

Wpisz datę KUPNA

świń (pamiętaj,

zgłoszenie należy

złożyć w terminie 7

dni od zdarzenia)

Data wypełnienia zgłoszenia

– nie jest to data złożenia

zgłoszenia. Data złożenia

nadawana jest przez ARiMR

w dniu przyjęcia zgłoszenia

w BP lub jest to data stempla

pocztowego, gdy zgłoszenie

przesyłane jest za

pośrednictwem operatora

pocztowego.

Numer 

siedziby stada z 

której świnia 

została 

KUPIONA

W polu „Numer zawarty w

oznakowaniu zwierzęcia/ąt”

wpisz:

 Numer siedziby, w której

się świnia urodziła i / lub

przebywała powyżej 30

dni,

 Numer siedziby stada, z

którego zwierzę przybyło

a siedziba stada

dokonująca zgłoszenia

nie przetrzymywała

zwierzęcia dłużej niż 30

dni.

Czytelny podpis 

posiadacza zwierzęcia/ 

pełnomocnika/ osoby 

upoważnionej przez 

posiadacza zwierzęcia 

dokonującego 

zgłoszenia KUPNA
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA SPRZEDAŻY
Liczba i sposób

oznakowania

sprzedanych świń

(numer wpisanym w

polu ”Numer zawarty

w oznakowaniu

zwierząt”).

Numer siedziby

stada do której

świnia została

zakupiona

Zaznacz typ

zdarzenia

SPRZEDAŻ

Wpisz datę

SPRZEDAŻ świń

(pamiętaj, zgłoszenie

należy złożyć w

terminie 7 dni od

zdarzenia)

Data wypełnienia zgłoszenia

– nie jest to data złożenia

zgłoszenia. Data złożenia

nadawana jest przez ARiMR

w dniu przyjęcia zgłoszenia

w BP lub jest to data stempla

pocztowego, gdy zgłoszenie

przesyłane jest za

pośrednictwem operatora

pocztowego.

Numer siedziby stada z

której świnia została

SPRZEDANA (dokonującej

zgłoszenia).

W polu „Numer zawarty w

oznakowaniu zwierzęcia/ąt”

wpisz:

 Numer siedziby, w której

się świnia urodziła i / lub

przebywała powyżej 30

dni,

 Numer siedziby stada, z

którego zwierzę przybyło

a siedziba stada

dokonująca zgłoszenia

nie przetrzymywała

zwierzęcia dłużej niż 30

dni.

Czytelny podpis

posiadacza zwierzęcia/

pełnomocnika/ osoby

upoważnionej przez

posiadacza zwierzęcia

dokonującego zgłoszenia

SPRZEDAŻY
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA KUPNA / SPRZEDAŻY
Liczba i sposób

oznakowania

kupionych/sprzedanych

świń (numer wpisanym

w polu ”Numer zawarty

w oznakowaniu

zwierząt”).

Numer siedziby

stada do której

świnia została

KUPIONA

Zaznacz typ

zdarzenia KUPNO /

SPRZEDAŻ

Wpisz datę

KUPNA/SPRZEDAŻ

świń (pamiętaj,

zgłoszenie należy

złożyć w terminie 7 dni

od zdarzenia)

Data wypełnienia zgłoszenia

– nie jest to data złożenia

zgłoszenia. Data złożenia

nadawana jest przez ARiMR

w dniu przyjęcia zgłoszenia

w BP lub jest to data stempla

pocztowego, gdy zgłoszenie

przesyłane jest za

pośrednictwem operatora

pocztowego.

Numer siedziby stada z

której świnia została

SPRZEDANA (dokonującej

zgłoszenia).

W polu „Numer zawarty w

oznakowaniu zwierzęcia/ąt”

wpisz:

 Numer siedziby, w której

się świnia urodziła i / lub

przebywała powyżej 30

dni,

 Numer siedziby stada, z

którego zwierzę przybyło

a siedziba stada

dokonująca zgłoszenia

nie przetrzymywała

zwierzęcia dłużej niż 30

dni.

Czytelny podpis posiadacza

zwierzęcia/ pełnomocnika/

osoby upoważnionej przez

posiadacza zwierzęcia

dokonującego zgłoszenia

SPRZEDAŻY

Czytelny podpis posiadacza

zwierzęcia/ pełnomocnika/

osoby upoważnionej przez

posiadacza zwierzęcia

dokonującego zgłoszenia

KUPNA
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PAMIĘTAJ – powyższe zgłoszenie

składa jeden z posiadaczy, którzy

podpisali się na zgłoszeniu. Jednak obaj

odpowiadają w przypadku, gdy

zgłoszenie nie zostanie złożone.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SYSTEMOWYCH DLA 

GATUNKU ŚWINIE
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA WYWOZU                                                                           

(do państwa będącego członkiem UE/ Niebedącego członkiem UE
Liczba i sposób

oznakowania

wywiezionych świń

(numer wpisanym w

polu ”Numer zawarty

w oznakowaniu

zwierząt”).

Zaznacz typ

zdarzenia WYWÓZ

i wpisz nazwę kraju

Wpisz datę WYWOZU

świń (pamiętaj,

zgłoszenie należy

złożyć w terminie 7 dni

od zdarzenia)

Data wypełnienia zgłoszenia

– nie jest to data złożenia

zgłoszenia. Data złożenia

nadawana jest przez ARiMR

w dniu przyjęcia zgłoszenia

w BP lub jest to data stempla

pocztowego, gdy zgłoszenie

przesyłane jest za

pośrednictwem operatora

pocztowego.

Numer siedziby stada z

której świnia została

WYWIEZIONA

(dokonująca zgłoszenia).

W polu „Numer zawarty w

oznakowaniu zwierzęcia/ąt”

wpisz:

 Numer siedziby, w której

się świnia urodziła i / lub

przebywała powyżej 30

dni,

 Numer siedziby stada, z

którego zwierzę przybyło

a siedziba stada

dokonująca zgłoszenia

nie przetrzymywała

zwierzęcia dłużej niż 30

dni.

Czytelny podpis

posiadacza zwierzęcia/

pełnomocnika/ osoby

upoważnionej przez

posiadacza zwierzęcia

dokonującego zgłoszenia

WYWOZU
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA INNE

Numer siedziby stada

do której świnia

została

PRZEMIESZCZONA

Zaznacz typ

zdarzenia INNE

Wpisz datę

PRZEMIESZCZENIA

świń (pamiętaj,

zgłoszenie należy złożyć

w terminie 7 dni od

zdarzenia)

Data wypełnienia zgłoszenia

– nie jest to data złożenia

zgłoszenia. Data złożenia

nadawana jest przez ARiMR

w dniu przyjęcia zgłoszenia

w BP lub jest to data stempla

pocztowego, gdy zgłoszenie

przesyłane jest za

pośrednictwem operatora

pocztowego.

Numer siedziby stada z

której świnia została

SPRZEDANA (dokonującej

zgłoszenia).

W polu „Numer zawarty w

oznakowaniu zwierzęcia/ąt”

wpisz:

 Numer siedziby, w której

się świnia urodziła i / lub

przebywała powyżej 30

dni,

 Numer siedziby stada, z

którego zwierzę przybyło

a siedziba stada

dokonująca zgłoszenia nie

przetrzymywała

zwierzęcia dłużej niż 30

dni.

Czytelny podpis posiadacza

zwierzęcia/ pełnomocnika/

osoby upoważnionej przez

posiadacza zwierzęcia

dokonującego zgłoszenia

PRZEMIESZCZENIA, Z

KTÓREGO świnia została

przemieszczona

Czytelny podpis posiadacza

zwierzęcia/ pełnomocnika/ osoby

upoważnionej przez

posiadacza zwierzęcia

dokonującego zgłoszenia

PRZEMIESZCZENIA, DO

KTÓREGO świnia została

przemieszczona

Liczba i sposób

oznakowania

przemieszczonych świń

(numer wpisanym w polu

”Numer zawarty w

oznakowaniu zwierząt”).
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA PADNIĘCIA

Liczba i sposób

oznakowania padłych

świń (numer wpisany w

polu ”Numer zawarty

w oznakowaniu

zwierząt”).

Zaznacz typ

zdarzenia

PADNIĘCIE

Wpisz datę

PADNIĘCIA świń

(pamiętaj,

zgłoszenie należy

złożyć w terminie 7

dni od zdarzenia)

Data wypełnienia zgłoszenia

– nie jest to data złożenia

zgłoszenia. Data złożenia

nadawana jest przez ARiMR

w dniu przyjęcia zgłoszenia

w BP lub jest to data stempla

pocztowego, gdy zgłoszenie

przesyłane jest za

pośrednictwem operatora

pocztowego.

Numer siedziby stada w 

której świnia PADŁA 

(dokonująca zgłoszenie) 

W polu „Numer zawarty w

oznakowaniu zwierzęcia/ąt”

wpisz:

 Numer siedziby, w której

się świnia urodziła i / lub

przebywała powyżej 30

dni,

 Numer siedziby stada, z

którego zwierzę przybyło

a siedziba stada

dokonująca zgłoszenia

nie przetrzymywała

zwierzęcia dłużej niż 30

dni.

Czytelny podpis

posiadacza zwierzęcia/

pełnomocnika/ osoby

upoważnionej przez

posiadacza zwierzęcia

dokonującego zgłoszenia

PADNIĘCIA
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA ZABICIA

Liczba i sposób

oznakowania zabitej

świni (numer wpisany

w polu ”Numer

zawarty w

oznakowaniu

zwierząt”).

Zaznacz typ

zdarzenia

ZABICIE

Wpisz datę

ZABICIA świń

(pamiętaj,

zgłoszenie należy

złożyć w terminie 7

dni od zdarzenia)

Data wypełnienia zgłoszenia

– nie jest to data złożenia

zgłoszenia. Data złożenia

nadawana jest przez ARiMR

w dniu przyjęcia zgłoszenia

w BP lub jest to data stempla

pocztowego, gdy zgłoszenie

przesyłane jest za

pośrednictwem operatora

pocztowego.

Numer siedziby stada w której

świnia została ZABITA 

(dokonująca zgłoszenie) 

W polu „Numer zawarty w

oznakowaniu zwierzęcia/ąt”

wpisz:

 Numer siedziby, w której

się świnia urodziła i / lub

przebywała powyżej 30

dni,

 Numer siedziby stada, z

którego zwierzę przybyło

a siedziba stada

dokonująca zgłoszenia

nie przetrzymywała

zwierzęcia dłużej niż 30

dni.

Czytelny podpis

posiadacza zwierzęcia/

pełnomocnika/ osoby

upoważnionej przez

posiadacza zwierzęcia

dokonującego zgłoszenia

ZABICIA
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA UBOJU W GOSPODARSTWIE

Liczba i sposób

oznakowania ubitych

w siedzibie stada świń

(numer wpisany w polu

”Numer zawarty w

oznakowaniu

zwierząt”).

Zaznacz typ zdarzenia

UBÓJ W

GOSPODARSTWIE

Wpisz datę UBOJU W

GOSPODARSTWIE

świń (pamiętaj,

zgłoszenie należy

złożyć w terminie 7 dni

od zdarzenia)

Data wypełnienia zgłoszenia

– nie jest to data złożenia

zgłoszenia. Data złożenia

nadawana jest przez ARiMR

w dniu przyjęcia zgłoszenia

w BP lub jest to data stempla

pocztowego, gdy zgłoszenie

przesyłane jest za

pośrednictwem operatora

pocztowego.

Numer siedziby stada w której

świnia została UBITA 

(dokonująca zgłoszenie) 

W polu „Numer zawarty w

oznakowaniu zwierzęcia/ąt”

wpisz:

 Numer siedziby, w której

się świnia urodziła i / lub

przebywała powyżej 30

dni,

 Numer siedziby stada, z

którego zwierzę przybyło

a siedziba stada

dokonująca zgłoszenia

nie przetrzymywała

zwierzęcia dłużej niż 30

dni.

Czytelny podpis

posiadacza zwierzęcia/

pełnomocnika/ osoby

upoważnionej przez

posiadacza zwierzęcia

dokonującego zgłoszenia

UBOJU W

GOSPODARSTWIE
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA UBOJU ŚWIŃ W RZEŹNI

Numer rzeźni

dokonującej

zgłoszenia uboju

Numer partii uboju

Numer siedziby stada z

której świnia została

PRZEMIESZCZONA

do rzeźni

Weterynaryjny numer

identyfikacyjny (WNI) – numer

nadany w drodze DECYZJI

podmiotowi o typie działalności

„RZEŹNIA” przez

powiatowego lekarza

weterynarii

Data wydania DECYZJI

nadającej WNI dla danego

podmiotu o typie rzeźnia

Wpisz datę KUPNA świń

przez rzeźnię

Wpisz datę UBOJU świń

(pamiętaj, zgłoszenie należy

złożyć w terminie 7 dni od

zdarzenia)

Liczba i sposób

oznakowania

ubitych w rzeźni

świń (z numerem

wpisanym w polu

”Numer zawarty w

oznakowaniu

zwierząt”).

W polu „Numer zawarty

w oznakowaniu

zwierzęcia/ąt” wpisz:

 Numer siedziby, w

której się świnia

urodziła i / lub

przebywała powyżej

30 dni,

 Numer siedziby stada,

z którego zwierzę

przybyło a siedziba

stada dokonująca

zgłoszenia nie

przetrzymywała

zwierzęcia dłużej niż

30 dni.
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA UBOJU ŚWIŃ W RZEŹNI

Data

wypełnienia

zgłoszenia – nie

jest to data

złożenia

zgłoszenia. Data

złożenia

nadawana jest

przez ARiMR w

dniu przyjęcia

zgłoszenia w

BP lub jest to

data stempla

pocztowego,

gdy zgłoszenie

przesyłane jest

za

pośrednictwem

operatora

pocztowego.

Czytelny podpis

osoby

uprawnionej do

złożenia

zgłoszenia (np.:

pracownika

rzeźni).
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA UBOJU ŚWIŃ W RZEŹNI WWIEZIONYCH DO POLSKI 

BEZPOŚREDNIO DO RZEŹNI W CELU UBOJU

Numer rzeźni

dokonującej

zgłoszenia uboju

Wpisz datę

WWOZU do

Polski

Wskaż czy świnie

zostały wwiezione

do Polski

bezpośrednio do

rzeźni z zamiarem

uboju w kraju UE

czy spoza UE.

Wpisz nazwę kraju

pochodzenia świń

Numer partii uboju

Weterynaryjny numer

identyfikacyjny (WNI) – numer

nadany w drodze DECYZJI

podmiotowi o typie działalności

„RZEŹNIA” przez

powiatowego lekarza

weterynarii

Data wydania DECYZJI

nadającej WNI dla danego

podmiotu o typie rzeźnia

Wpisz datę UBOJU świń

wwiezionych do Polski

bezpośrednio do rzeźni z

zamiarem uboju (pamiętaj,

zgłoszenie należy złożyć w

terminie 7 dni od zdarzenia).

Numer, którym oznakowana

jest świnia.

Liczba i sposób

oznakowania ubitych w

rzeźni świń (z numerem

wpisanym w polu ”Numer

zawarty w oznakowaniu

zwierząt”).
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WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA UBOJU ŚWIŃ W RZEŹNI WWIEZIONYCH DO POLSKI 

BEZPOŚREDNIO DO RZEŹNI W CELU UBOJU

Data

wypełnienia

zgłoszenia – nie

jest to data

złożenia

zgłoszenia. Data

złożenia

nadawana jest

przez ARiMR w

dniu przyjęcia

zgłoszenia w

BP lub jest to

data stempla

pocztowego,

gdy zgłoszenie

przesyłane jest

za

pośrednictwem

operatora

pocztowego.

Czytelny podpis

osoby

uprawnionej do

złożenia

zgłoszenia (np.:

pracownika

rzeźni).
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Instrukcja wypełniania formularzy systemowych

dostępna jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa w zakładce Identyfikacja i

Rejestracja Zwierząt pod adresem internetowym:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/I

RZ/formularze_IRZ/Instrukcja_obslugi_

drukow_dotyczacych_swin.pdf

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SYSTEMOWYCH DLA 

GATUNKU ŚWINIE

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/Instrukcja_obslugi_drukow_dotyczacych_swin.pdf
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UWAGA: Zmiana sposobu składania zgłoszenia z uwagi na

zmiany przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Do czasu dostosowania aplikacji CK-IRZ do zmian wynikających 

z przepisów zgłoszenia urodzenia świń należy składać w formie 

papierowej, osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR lub drogą 

pocztową.

Formularz Zgłoszenie świń do rejestru może być użyty tylko w

przypadku rejestracji zwierzęcia o typie zdarzenia Urodzenie.

WAŻNA INFORMACJA CK-IRZ DLA GATUNKU ŚWINIE
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 Świnie urodzone w siedzibie stada znakowane są w terminie

30 dni kolczykiem na lewym uchu, a fakt oznakowania należy

zgłosić w terminie 7 dni;

 W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do

siedziby stada innej niż siedziba urodzenia świnia przebywa w

niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany

dodatkowo oznakować te świnię przez wytatuowanie

numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby

stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni;

 Posiadacz świń jest zobowiązany zgłosić kierownikowi

biura w terminie 7 dni: zwiększenie lub zmniejszenie

liczebności stada (z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw

trzecich albo państw członkowskich); ubój zwierzęcia

gospodarskiego.

PAMIĘTAJ!!!
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Świnie oznakowane przed wejściem w życie

ustawy zmieniającej w/w ustawę (ustawa z dnia

23 września 2016 roku o zmianie niektórych

ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób

zakaźnych zwierząt) uznaje się za oznakowane;

 Posiadacze świń nieoznakowanych przed

dniem wejścia w życie ustawy (z 23 września

2016 roku), które są starsze niż 30 dni, znakują

te świnie w sposób określony w art. 20 ust 2 tzn.

kolczykiem z numerem siedziby stada na

lewym uchu;

PAMIĘTAJ !!!
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ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA 

ŚWIŃ 
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ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA 

ŚWIŃ
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ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA 

ŚWIŃ 



Dziękuję za uwagę

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

Izabela Itrich-Hopa


