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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)) informuję, że zmianie ulega sposób wypełniania dotychczasowych 

druków dotyczących świń oraz sposób  znakowania świń: 

1. Świnie urodzone w siedzibie stada znakowane są w terminie 30 dni kolczykiem 

na lewym uchu, a fakt oznakowania należy zgłosić w terminie 7 dni; 

2. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż 

siedziba urodzenia świnia przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni 

jest obowiązany dodatkowo oznakować te świnię przez wytatuowanie numeru 

identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia 

przebywa powyżej 30 dni; 

3. 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; 

4. 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;   

 

 

 

Posiadacz świń jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura ARiMR wszystkie 

zdarzenia dotyczące świń w terminie 7 dni, chyba że siedziba stada znajduje się 

na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym podlegającym 

ograniczeniom, wówczas zgłoszeń należy dokonać terminie 24 godzin. 
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I. 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. 
 

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. 
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1. Wypełnienie Zgłoszenia URODZENIA 

Świnię urodzoną w siedzibie stada należy oznakować w ciągu 30 dni od urodzenia i 

zgłosić w terminie 7 dni od oznakowania do biura powiatowego ARiMR. 

 

 W polu „Numer siedziby stada” wpisz numer siedziby stada dokonującej 

zgłoszenie; 

 W polu „Liczba sztuk zwierząt oznakowanych” wpisz liczbę świń 

zgłaszanych do rejestru oznakowanych kolczykiem (świnie urodzone w 

siedzibie stada znakujemy kolczykiem na lewym uchu); 

 W polu „Typ zdarzenia” wybierz „URODZENIE”; 

 Obok pola „Urodzenie” wpisz datę oznakowania świń (brak dedykowanego 

pola) w formacie dd-mm-rrrr; 

 W polu „Data zdarzenia” – wpisz datę URODZENIA świń; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” – wpisz datę wypełnienia druku 

zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia zgłoszenia” – 

podpisz się czytelnie. 

 

 

Czytelny podpis 

posiadacza 

zwierzęcia/pełno

mocnika/ osoby 

upoważnionej 

przez posiadacza 
zwierzęcia 

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, dokonującej 

zgłoszenia. 

Wpisz liczbę świń 

oznakowanych 

kolczykiem. Świnie 

urodzone w siedzibie 

stada należy 

oznakować kolczykiem 

z numerem siedziby 

stada na lewym uchu.  
 

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 

terminie 7 dni 

Wskazanie typu 

zdarzenia - urodzenie 
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2. Wypełnienie Zgłoszenia PRZYWOZU 
 

 W polu „Numer siedziby stada” wpisz numer siedziby stada dokonującej 

zgłoszenie; 

 W polu „Liczba sztuk zwierząt oznakowanych” wpisz liczbę świń 

zgłaszanych do rejestru i sposób ich oznakowania (tatuaż/kolczyk); 

 W polu „Typ zdarzenia” wybierz „PRZYWÓZ (z państwa będącego 

członkiem UE lub z państwa niebędącego członkiem UE)”; 

 W polu „Nazwa kraju” wpisz nazwę / kod kraju;  

 W polu „Numer identyfikacyjny zwierzęcia/ąt nadany poza granicami 

Polski” wpisz numer, którym oznakowane są świnie;  

 W polu „Data zdarzenia” – wpisz datę PRZYWOZU świń; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” – wpisz datę wypełnienia druku 

zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia zgłoszenia” – 

podpisz się czytelnie. 

 

  

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).  

Numer siedziby 

stada dokonującej 

zgłoszenie (do której 

przybyły świnie) 

Wskaż, czy świnia 

została przywieziona 

z UE czy spoza UE. 

Wpisz nazwę kraju, z 

którego zwierzę 

zostało przywiezione 

Czytelny podpis 

posiadacza zwierzęcia / 

pełnomocnika / osoby 

upoważnionej przez 

posiadacza zwierzęcia 

Wpisz datę przywozu 

świń do Twojej 

siedziby (pamiętaj, 

zgłoszenie należy 

złożyć w terminie 7 

dni od zdarzenia) 

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. 
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3. Wypełnienie Zgłoszenia DODATKOWEGO OZNAKOWANIA (gdy 
świnia przebywa w siedzibie stada dłużej niż 30 dni) 

 

 Pod tytułem „Zgłoszenie świń do rejestru” odręcznie wpisz 

„DODATKOWE OZNAKOWANIE” 

 W polu „Numer siedziby stada” wpisz numer siedziby stada dokonującej 

zgłoszenie; 

 W polu „Liczba sztuk zwierząt oznakowanych” wybierz i wypełnij pole 

„tatuażem” wskazując liczbę świń, dla których  zgłaszane jest „dodatkowe 

oznakowanie”;  

 W polu „Data zdarzenia” – wpisz datę „DODATKOWEGO 

OZNAKOWANIA” świń; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” – wpisz datę wypełnienia druku 

zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia zgłoszenia” – 

podpisz się czytelnie. 

 
 

 
 

Czytelny podpis 

posiadacza zwierzęcia/ 

pełnomocnika/ osoby 

upoważnionej przez 

posiadacza zwierzęcia 

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. 
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II. 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. 

 

Należy zwrócić uwagę, że pośrednicy w obrocie zwierzętami nie 

dokonują dodatkowego oznakowania świń. Przemieszczane 

przez nich świnie są przemieszczane z numerem siedziby stada, 

w której przebywały powyżej 30 dni. 
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1. Wypełnienie Zgłoszenia KUPNA  
 W polu „Z siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w 

tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze” wpisz numer siedziby stada/miejsca 

gromadzenia zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez 

wykorzystania obiektu Z KTÓREJ nastąpiło KUPNO świń; 

 W polu „Numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia/ąt” wpisz: 

 Numer siedziby, w której się świnia urodziła i / lub przebywała powyżej 30 dni, 

lub 

 Numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło a siedziba stada dokonująca zgłoszenia nie przetrzymywała 

zwierzęcia dłużej niż 30 dni. 

 W polu „Do siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/ rzeźni/ zakładu przetwórczego lub spalarni/ siedziby 

podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o 

numerze:” wpisz numer siedziby stada/ miejsca gromadzenia zwierząt/ rzeźni/ zakładu przetwórczego lub spalarni/ 

siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o 

numerze, DO KTÓREJ nastąpiło KUPNO świń;   

 W polu „Przybyło sztuk” wpisz liczbę świń przybyłych do siedziby stada ze wskazaniem sposobu ich oznakowania  

(kolczyk/tatuaż); 

 Wpisz liczbę świń „oznakowanych kolczykiem” w przypadku, gdy przemieszczane były świnie urodzone w 

siedzibie stada, z której nastąpiło przemieszczenie lub świnie były przemieszczane z siedziby stada, w której 

przebywały poniżej 30 dni (nie podlegały obowiązkowi dodatkowego oznakowania), a przemieściły się do niej z 

siedziby stada, w której się urodziły  

lub  

 Wpisz liczbę świń „oznakowanych tatuażem” w przypadku przemieszczenia świń nieurodzonych w siedzibie 

stada, z której nastąpiło przemieszczenie i świnie przebywały w niej dłużej niż 30 dni;  

 Zaznacz typ darzenia „KUPNO”; 

 W polu „Data zdarzenia” wpisz datę KUPNA; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” wpisz datę wypełnienia zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis nabywającego” – podpisz się czytelnie (kupujący).   
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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. 

 

Numer 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) 

Czytelny podpis posiadacza 

zwierzęcia/ pełnomocnika/ 

osoby upoważnionej przez 

posiadacza zwierzęcia 

dokonującego zgłoszenia 

KUPNA 

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. 
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2. Wypełnienie Zgłoszenia SPRZEDAŻY  
 

 W polu „Z siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym 

obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze:” wpisz numer siedziby stada/ miejsca gromadzenia 

zwierząt/ siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania 

obiektu Z KTÓREJ nastąpiła SPRZEDAŻ świń; 

 W polu „Numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia/ąt” wpisz:  

 Numer siedziby, w której się świnia urodziła i / lub przebywała powyżej 30 dni,  

 

albo  

 

 Numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło a siedziba stada dokonująca zgłoszenia nie przetrzymywała 

zwierzęcia dłużej niż 30 dni. 

 W polu „Ubyło sztuk” wpisz liczbę świń, które wybyły z siedziby stada ze wskazaniem sposobu oznakowania 

(tatuaż/kolczyk); 

a) Wpisz liczbę świń „oznakowanych kolczykiem” w przypadku przemieszczenia zwierząt urodzonych w siedzibie 

stada dokonującej zgłoszenia lub świń przemieszczanych z siedziby stada, w której przebywały poniżej 30 dni (nie 

podlegały obowiązkowi dodatkowego oznakowania), a przemieściły się do niej z siedziby stada, w której się 

urodziły lub  

b) Wpisz liczbę świń „oznakowanych tatuażem” w przypadku przemieszczenia świń, które przebywały w danej 

siedzibie stada  dłużej niż 30 dni, a się w niej nie urodziły (numer tatuażu jest numerem tej siedziby stada);   

c) Wpisz liczbę świń „oznakowanych tatuażem” w przypadku przemieszczenia świń, które przebywały w danej 

siedzibie stada  krócej niż 30 dni, a się w niej nie urodziły (numer tatuażu będzie numerem innej siedziby stada);   

 W polu „Do siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/rzeźni/zakładu przetwórczego lub spalarni/siedziby 

podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze:” 

wpisz numer siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/rzeźni/zakładu przetwórczego lub spalarni/siedziby 

podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze, 

do której nastąpiła SPRZEDAŻ świń;   



11 

 

 W polu „Data zdarzenia” wpisz datę SPRZEDAŻY; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” wpisz datę wypełnienia zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis zbywającego/posiadacza zwierzęcia, u którego w gospodarstwie zwierzę padło, zostało 

zabite lub ubite” – podpisz się czytelnie (sprzedający).   
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Czytelny podpis posiadacza 

zwierzęcia/pełnomocnika/ osoby 

upoważnionej przez posiadacza 
zwierzęcia dokonującego zgłoszenia 

SPRZEDAŻY 

Numer siedziby stada z 

której świnia została 

SPRZEDANA (dokonującej 

zgłoszenia). 

 

 

Numer siedziby stada do 

której świnia została 

zakupiona 

Liczba i sposób 

oznakowania 

sprzedanych świń 

(numer wpisanym w 

polu ”Numer zawarty 

w oznakowaniu  

zwierząt”). 

 

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. 

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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3. Wypełnienie Zgłoszenia KUPNA/SPRZEDAŻY 
 

 W polu „Z siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w 

tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze:” wpisz numer siedziby stada/miejsca 

gromadzenia zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez 

wykorzystania obiektu Z KTÓREJ nastąpiła SPRZEDAŻ świń; 

 W polu „Numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia/ąt” wpisz numer siedziby stada. Może to być: 

 Numer siedziby, w której się świnia urodziła i / lub przebywała powyżej 30 dni, 

 

albo 

 

 Numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło a siedziba stada dokonująca zgłoszenia nie przetrzymywała 

zwierzęcia dłużej niż 30 dni. 

 W polu „Ubyło sztuk” wpisz liczbę świń, które wybyły z siedziby stada ze wskazaniem sposobu oznakowania 

(tatuaż/kolczyk); 

 W polu „Do siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/rzeźni/zakładu przetwórczego lub spalarni/siedziby 

podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o 

numerze:” wpisz numer siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/rzeźni/zakładu przetwórczego lub 

spalarni/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania 

obiektu o numerze, DO KTÓREJ nastąpiło KUPNO świń;   

 W polu „Przybyło sztuk” wpisz liczbę świń przybyłych do siedziby stada ze wskazaniem sposobu ich oznakowania  

(kolczyk/tatuaż); 

 W polu „Data zdarzenia” wpisz datę KUPNA/SPRZEDAŻY; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” wpisz datę wypełnienia zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis nabywającego” – podpisać się czytelnie  (nabywający) 

 W polu „Czytelny podpis zbywającego/posiadacza zwierzęcia, u którego w gospodarstwie zwierzę padło, zostało 

zabite lub ubite” – podpisać się czytelnie (sprzedający).     
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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.  
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Numer siedziby stada z 

której świnia została 

SPRZEDANA 
 

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. 

 

Numer siedziby stada 

do której świnia 

została KUPIONA 

Wpisz datę 

KUPNA/SPRZEDAŻ 
świń (pamiętaj, zgłoszenie 

należy złożyć w terminie 7 

dni od zdarzenia) 

Liczba i sposób 

oznakowania 

kupionych/sprzedanych 
świń (numer wpisanym w 

polu ”Numer zawarty w 

oznakowaniu  zwierząt”). 

 

Zaznacz typ zdarzenia 

KUPNO/ SPRZEDAŻ 

Czytelny podpis posiadacza 

zwierzęcia/pełnomocnika/ osoby 

upoważnionej przez posiadacza 
zwierzęcia dokonującego zgłoszenia 

SPRZEDAŻY 

Podpis posiadacza zwierzęcia/ 

pełnomocnika/ osoby upoważnionej 

przez posiadacza zwierzęcia 

dokonującego zgłoszenia KUPNA 

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. 
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4. Wypełnienie Zgłoszenia WYWOZU (do państwa będącego członkiem UE/niebędącego członkiem UE) 
 

 W polu „Z siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym 

obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze:” wpisać numer siedziby stada/miejsca gromadzenia 

zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania 

obiektu Z KTÓREJ nastąpił WYWÓZ świń; 

 W polu „Numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia/ąt” wpisz: 

 Numer siedziby, w której się świnia urodziła i / lub przebywała powyżej 30 dni, 

 

albo 

 

 Numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło a siedziba stada dokonująca zgłoszenia nie przetrzymywała 

zwierzęcia dłużej niż 30 dni. 

 W polu „Ubyło sztuk” wpisać liczbę świń, które wybyły z siedziby stada ze wskazaniem sposobu oznakowania (tatuaż 

– nieurodzone w danej siedzibie stada/kolczyk - urodzone w danej siedzibie stada lub nieurodzone w danej siedzibie 

stada a oznakowane kolczykiem, które nie przebywały w danej siedzibie stada dłużej niż 30 dni); 

 W polu „Typ zdarzenia” – wskazać WYWÓZ do państwa będącego członkiem UE / niebędącego członkiem UE; 

 W polu „Nazwa kraju” wskazać kraj do którego wywieziono świnie; 

 W polu „Data zdarzenia” wpisać datę WYWOZU; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” wpisać datę wypełnienia zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis zbywającego/posiadacza zwierzęcia, u którego w gospodarstwie zwierzę padło, zostało 

zabite lub ubite” – podpisać się czytelnie (z którego siedziby stada świnia została wywieziona).     
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Numer siedziby stada z której 

świnia została WYWIEZIONA 

(dokonująca zgłoszenia). 

 

 

Czytelny podpis posiadacza 

zwierzęcia/pełnomocnika/ osoby 

upoważnionej przez posiadacza 
zwierzęcia dokonującego zgłoszenia 

WYWOZU 

Wpisz datę 

WYWOZU świń 

(pamiętaj, zgłoszenie 

należy złożyć w 

terminie 7 dni od 

zdarzenia) 

Zaznacz typ 

zdarzenia WYWÓZ 

i wpisz nazwę kraju 

Liczba i sposób 

oznakowania 

wywiezionych świń 

(numer 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. 

 

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. 
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5. Wypełnienie Zgłoszenia INNE 
 

Wypełniając zgłoszenie INNE przemieszczenie z lub do siedziby stada – składane w przypadku gdy świnia została 

przemieszczona lecz przemieszczenie nie było następstwem zawarcia transakcji KUPNA lub SPRZEDAŻY 

należy: 

 W polu „Z siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym 

obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze:” wpisz numer siedziby stada/miejsca gromadzenia 

zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania 

obiektu Z KTÓREJ nastąpiło INNE PRZEMIESZCZENIE świń; 

 W polu „Numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia/ąt” wpisz: 

 Numer siedziby, w której się świnia urodziła i / lub przebywała powyżej 30 dni, 

 

albo 

 

 Numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło a siedziba stada dokonująca zgłoszenia nie przetrzymywała 

zwierzęcia dłużej niż 30 dni. 

 W polu „Ubyło sztuk” wpisz liczbę świń, które wybyły z siedziby stada ze wskazaniem sposobu oznakowania 

(tatuaż/kolczyk); 

 W polu „Do siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/ rzeźni/ zakładu przetwórczego lub spalarni/siedziby 

podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze:” 

wpisz numer siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/rzeźni/zakładu przetwórczego lub spalarni/siedziby 

podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze, 

DO KTÓREJ nastąpiło przemieszczenie świń;   

 W polu „Przybyło sztuk” wpisz liczbę świń przybyłych do siedziby stada ze wskazaniem sposobu ich oznakowania  

(kolczyk/tatuaż); 

 W polu „Data zdarzenia” wpisz datę przemieszczenia; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” wpisz datę wypełnienia zgłoszenia; 
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 W polu „Czytelny podpis nabywającego” – podpisać się czytelnie (posiadacz zwierzęcia, do którego siedziby nastąpiło 

przemieszczenie świni); 

 W polu „Czytelny podpis zbywającego/posiadacza zwierzęcia, u którego w gospodarstwie zwierzę padło, zostało 

zabite lub ubite” – podpisać się czytelnie (posiadacz zwierzęcia, z którego siedziby stada nastąpiło przemieszczenie 

świni).     
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Numer siedziby stada z 

której świnia została 

PRZEMIESZCZONA 
 

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 

Wpisz datę 

RZEMIESZCZENIA 
świń (pamiętaj, zgłoszenie 

należy złożyć w terminie 7 

dni od zdarzenia) 

Zaznacz typ 

zdarzenia INNE 

Liczba i sposób 

oznakowania 

przemieszczonych świń 

(numer wpisanym w polu 

”Numer zawarty w 

oznakowaniu  zwierząt”). 

 

Numer siedziby stada 

do której świnia została 

PRZEMIESZCZONA 

Podpis posiadacza zwierzęcia/ pełnomocnika/ 

osoby upoważnionej przez posiadacza 
zwierzęcia dokonującego zgłoszenia 

PRZEMIESZCZENIA, DO KTÓREGO 

świnia została przemieszczona 
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. 
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6. Wypełnienie Zgłoszenia PADNIĘCIA 
 

 W polu „Z siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym 

obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze:” wpisz numer siedziby stada/miejsca gromadzenia 

zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania 

obiektu W KTÓREJ nastąpiło PADNIĘCIE świni/ń; 

 W polu „Numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia/ąt” wpisz: 

 Numer siedziby, w której się świnia urodziła i / lub przebywała powyżej 30 dni, 

 

albo 

 

 Numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło a siedziba stada dokonująca zgłoszenia nie przetrzymywała 

zwierzęcia dłużej niż 30 dni. 

 W polu „Ubyło sztuk” wpisz liczbę świń, które padły ze wskazaniem sposobu oznakowania (tatuaż/kolczyk); 

 W polu „Do siedziby stada/ miejsca gromadzenia zwierząt/ rzeźni/ zakładu przetwórczego lub spalarni/siedziby 

podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze:” 

wpisz numer siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/rzeźni/zakładu przetwórczego lub spalarni/siedziby 

podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze, 

DO KTÓREJ przekazano zwłoki świń;   

 W polu „Data zdarzenia” wpisz datę padnięcia; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” wpisz datę wypełnienia zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis zbywającego/posiadacza zwierzęcia, u którego w gospodarstwie zwierzę padło, zostało 

zabite lub ubite” – podpisz się czytelnie (posiadacz zwierzęcia, w którego siedzibie stada świnia padła).     
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Numer siedziby stada w 

której świnia PADŁA 

(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 

PADNIĘCIA 

Zaznacz typ zdarzenia 

PADNIĘCIE 

Liczba i sposób 

oznakowania padłych 

świń (numer wpisanym 

w polu ”Numer zawarty 

w oznakowaniu  

zwierząt”). 

 

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. 
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7. Wypełnienie Zgłoszenia ZABICIA 
 

 W polu „Z siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym 

obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze:” wpisz numer siedziby stada/miejsca gromadzenia 

zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania 

obiektu W KTÓREJ nastąpiło ZABICIE świni/ń; 

 W polu „Numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia/ąt” wpisz: 

 Numer siedziby, w której się świnia urodziła i / lub przebywała powyżej 30 dni, 

 

albo 

 

 Numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło a siedziba stada dokonująca zgłoszenia nie przetrzymywała 

zwierzęcia dłużej niż 30 dni. 

 W polu „Ubyło sztuk” wpisz liczbę świń, które zostały zabite ze wskazaniem sposobu oznakowania (tatuaż/kolczyk); 

 W polu „Data zdarzenia” wpisz datę zabicia; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” wpisz datę wypełnienia zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis zbywającego/posiadacza zwierzęcia, u którego w gospodarstwie zwierzę padło, zostało 

zabite lub ubite” – podpisz się czytelnie (posiadacz zwierzęcia, w którego siedzibie stada świnia została zabita).    
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Numer siedziby stada w której 

świnia został ZABITA 

(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 

ZABICIA 

Zaznacz typ zdarzenia 

ZABICIE 

Liczba i sposób 

oznakowania zabitej świni 

(numer wpisanym w polu 

”Numer zawarty w 

oznakowaniu  zwierząt”). 

 

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. 
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8. Wypełnienie Zgłoszenia UBOJU W GOSPODARSTWIE 
 

 

 W polu „Z siedziby stada/miejsca gromadzenia zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym 

obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze:” wpisz numer siedziby stada/miejsca gromadzenia 

zwierząt/siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania 

obiektu W KTÓREJ nastąpił ubój świni/ń; 

 W polu „Numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia/ąt” wpisz: 

 Numer siedziby, w której się świnia urodziła i / lub przebywała powyżej 30 dni, 

 

albo 

 

 Numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło a siedziba stada dokonująca zgłoszenia nie przetrzymywała 

zwierzęcia dłużej niż 30 dni. 

 W polu „Ubyło sztuk” wpisz liczbę świń, które zostały ubite ze wskazaniem sposobu oznakowania (tatuaż/kolczyk); 

 W polu „Data zdarzenia” wpisz datę uboju; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” wpisz datę wypełnienia zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis zbywającego/posiadacza zwierzęcia, u którego w gospodarstwie zwierzę padło, zostało 

zabite lub ubite” – podpisz się czytelnie (posiadacz zwierzęcia, w którego siedzibie stada świnia została ubita);     
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Numer siedziby stada w której 

świnia została UBITA 

(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. 

  Zaznacz typ zdarzenia UBÓJ 

W GOSPODARSTWIE 

Wpisz datę UBOJU W 

GOSPODARSTWIE 
świń (pamiętaj, 

zgłoszenie należy 

złożyć w terminie 7 dni 

od zdarzenia) 

Liczba i sposób oznakowania 

ubitych w siedzibie stada  

świń (numer wpisanym w 

polu ”Numer zawarty w 

oznakowaniu  zwierząt”). 

 

Czytelny podpis posiadacza zwierzęcia/ 

pełnomocnika/ osoby upoważnionej przez 

posiadacza zwierzęcia dokonującego 

zgłoszenia UBOJU W GOSPODARSTWIE 

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. 
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III. Wypełnienie Zgłoszenia uboju świń w rzeźni (ZUŚ/12) 
 

Druk składany przez podmiot prowadzący działalność o typie rzeźnia. 

 

 W polu „Numer rzeźni” wpisz numer rzeźni W KTÓREJ nastąpił ubój świni/ń; 

 W polu „Weterynaryjny numer identyfikacyjny” wpisz numer WNI nadany przez powiatowego lekarza weterynarii dla 

działalności o typie rzeźnia; 

 W polu „Numer partii uboju” wpisz numer partii uboju; 

 W polu „Data wydania decyzji” wpisz datę decyzji powiatowego lekarza weterynarii nadającą numer WNI dla działalności 

o typie rzeźnia dla zgłaszającego podmiotu; 

 W polu „Numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia/ąt” wpisz: 

 Numer siedziby, w której się świnia urodziła i / lub przebywała powyżej 30 dni, 

 

albo 

 

 Numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło a siedziba stada dokonująca zgłoszenia nie przetrzymywała zwierzęcia 

dłużej niż 30 dni. 

 W polu „data kupna” wpisz datę kupna przez rzeźnię; 

 W polu „Data uboju” wpisz datę uboju świń w rzeźni; 

 W polu „Przyjęte z siedziby stada” wpisz numer siedziby stada/ miejsca gromadzenia zwierząt/ rzeźni/ siedziby podmiotu 

prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu o numerze”, z której 

zwierzęta zostały przemieszczone do rzeźni; 

 W polu „liczba sztuk zwierząt oznakowanych:” wskaż liczbę świń ubitych oznakowanych tatuażem / kolczykiem; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” wpisz datę wypełnienia zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia zgłoszenia” – podpisz się czytelnie (osoba uprawniona do 

złożenia zgłoszenia uboju (przez rzeźnię)).     
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Liczba i sposób oznakowania ubitych w rzeźni 

świń (z numerem wpisanym w polu ”Numer 

zawarty w oznakowaniu  zwierząt”). 

 

Numer siedziby 

stada z której świnia 

została 

PRZEMIESZCZO

NA do rzeźni 
 

Numer rzeźni 

dokonującej 

zgłoszenia uboju 

 

Numer partii uboju 

 

Wpisz datę UBOJU świń (pamiętaj, 

zgłoszenie należy złożyć w terminie 7 

dni od zdarzenia) 

Wpisz datę KUPNA świń przez rzeźnię 

Weterynaryjny numer identyfikacyjny 

(WNI) – numer nadany w drodze 

DECYZJI podmiotowi o typie 

działalności „RZEŹNIA” przez 

powiatowego lekarza weterynarii 

(PLW) 

Data wydania DECYZJI nadającej WNI 

dla danego podmiotu o typie rzeźnia 

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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Czytelny podpis osoby 

uprawnionej do złożenia 

zgłoszenia (np.: 

pracownika 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. 
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IV. Wypełnienie Zgłoszenia uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju 
(ZUŚWR/13) 

 

Druk składany przez podmiot prowadzący działalność o typie rzeźnia. 

 W polu „Numer rzeźni” wpisz numer rzeźni W KTÓREJ nastąpił ubój świni/ń wwiezionych do Polski bezpośrednio do 

rzeźni w celu uboju; 

 W polu „Weterynaryjny numer identyfikacyjny” wpisz numer WNI nadany przez powiatowego lekarza weterynarii dla 

danego podmiotu dla działalności o typie rzeźnia; 

 W polu „Numer partii uboju” wpisz numer partii uboju; 

 W polu „Data wydania decyzji” wpisz datę decyzji powiatowego lekarza weterynarii nadającą numer WNI dla działalności 

o typie rzeźnia dla zgłaszającego podmiotu 

 W polu „Typ zdarzenia” wskazać czy zdarzenie dotyczy PRZYWOZU bezpośrednio do rzeźni z państwa 

będącego/niebędącego członkiem UE oraz podaj nazwę kraju, z którego PRZYWIEZIONO świnie;  

 W polu „Numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia/ąt” wpisz numer identyfikatora, którym oznakowana jest świnia. 

Może to być: 

 Numer siedziby, w której się świnia urodziła i / lub przebywała powyżej 30 dni, 

 

albo 

 

 Numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło a siedziba stada dokonująca zgłoszenia nie przetrzymywała zwierzęcia 

dłużej niż 30 dni. 

 W polu „Data wwozu” wpisz datę wwozu świń do Polski; 

 W polu „Data uboju” wpisz datę uboju świń w rzeźni; 

 W polu „liczba sztuk zwierząt oznakowanych:” wskaż liczbę świń ubitych oznakowanych tatuażem / kolczykiem; 

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” wpisz datę wypełnienia zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia zgłoszenia” – podpisz się czytelnie (osoba uprawniona do 

złożenia zgłoszenia uboju (przez rzeźnię)).     
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Numer rzeźni 

dokonującej 

zgłoszenia uboju 

 

Numer partii uboju 

 

Wskaż czy świnie 

zostały wwiezione do 

Polski bezpośrednio 

do rzeźni z zamiarem 

uboju w kraju UE czy 

spoza UE. Wpisz 

nazwę kraju 

pochodzenia świń 

 

Weterynaryjny numer identyfikacyjny 

(WNI) – numer nadany w drodze 

DECYZJI podmiotowi o typie 

działalności „RZEŹNIA” przez 

powiatowego lekarza weterynarii 

(PLW) 

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). 

Wpisz datę WWOZU do 

Polski  

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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Czytelny podpis 

osoby uprawnionej do 

złożenia zgłoszenia 

(pracownika 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. 
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V. Wypełnienie Zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok świń (ZUZŚ/12) 
Druk składany przez podmiot prowadzący działalność o typie zakład przetwórczy lub spalarnia. 

 W polu „Numer zakładu przetwórczego lub spalarni” wpisz numer zakładu przetwórczego lub spalarni W KTÓREJ 

nastąpiło unieszkodliwienie zwłok świni/ń; 

 W polu „Weterynaryjny numer identyfikacyjny” wpisz numer WNI nadany przez powiatowego lekarza weterynarii dla 

danego podmiotu dla działalności o typie zakład przetwórczy lub spalarnia; 

 W polu „Data wydania decyzji” wpisz datę decyzji powiatowego lekarza weterynarii nadającą numer WNI dla 

działalności o typie zakład przetwórczy lub spalarnia dla zgłaszającego podmiotu 

 W polu „Numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia/ąt” wpisz: 

 Numer siedziby, w której się świnia urodziła i / lub przebywała powyżej 30 dni, 

 

albo 

 

 Numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło a siedziba stada dokonująca zgłoszenia nie przetrzymywała zwierzęcia 

dłużej niż 30 dni. 

 W polu „Data przyjęcia do zakładu” wpisz datę przyjęcia zwłok świń do zakładu przetwórczego/spalarni; 

 W polu „Przyjęte z siedziby stada nr:” wpisz numer siedziby stada, z której pochodzą zwłoki przyjęte do 

unieszkodliwiania; 

 W polu „Data unieszkodliwienia zwłok" wpisz datę unieszkodliwienia zwłok;  

 W polu „Liczba sztuk zwłok świń” wpisz liczbę sztuk zwłok świń poddanych unieszkodliwieniu;  

 W polu „Data wystawienia zgłoszenia” wpisz datę wypełnienia zgłoszenia; 

 W polu „Czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia zgłoszenia” – podpisz się czytelnie (osoba uprawniona do 

złożenia zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok świń (przez zakład przetwórczy lub spalarnie)).     
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Numer zakładu 

przetwórczego lub 

spalarni 

dokonującej 

zgłoszenia 

unieszkodliwienia 

zwłok świń 

(dokonująca 

zgłoszenia) 

 

Weterynaryjny numer identyfikacyjny 

(WNI) – numer nadany w drodze 

DECYZJI podmiotowi o typie 

działalności „ZAKŁAD 

PRZETWÓRCZY lub SPALARNIA ” 

przez powiatowego lekarza 

weterynarii (PLW) 

Data wydania DECYZJI nadającej 

WNI dla danego podmiotu o typie 

ZAKLAD PRZETWÓRCZY lub 

SPALARNIA 

Numer siedziby 

stada z której 

zwłoki świni zostały 

PRZEMIESZCZO

NE do zakładu 

przetwórczego lub 

spalarni 

 

Wpisz datę przyjęcia 

zwłok świń do 

zakładu 

przetwórczego lub 

spalarni 

Wpisz datę 

unieszkodliwienia 

zwłok świń w 

zakładzie 

przetwórczym lub 

spalarni 

Wpisz liczbę zwłok świń przyjętych i 

unieszkodliwionych w zakładzie 

przetwórczym lub spalarni  

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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Czytelny podpis osoby uprawnionej 

do złożenia zgłoszenia (np.: 

pracownika zakładu przetwórczego 

lub spalarni). 

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. 
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VI. Wypełnienie SPISU STANU STADA 
 

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających 

w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. 

Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt należy umieścić w księgach rejestracji stad i przekazać 

Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu. 

Wypełniając Spis stanu stada (SSOK/12) należy: 

1. Wypełnić Spis stanu stada oddzielnie dla każdego gatunku; 

2. W polu” Numer siedziby stada” należy wpisać numer siedziby stada, w której spis został przeprowadzony; 

3. Wskazać, którego gatunku zwierząt w danej siedzibie stada Spis dotyczy; 

4. W przypadku gatunków, które nie zostały przewidziane na spisie należy dopisać obok pola „na dzień” gatunek którego 

Spis dotyczy (bydło/ świnie); 

5. Wypełnić pola wpisując numery zwierząt znakowanych indywidualnie (bydło/ owce/ kozy); 

6. W przypadku Spisu stanu stada dla gatunku świnie należy wpisać liczbę zwierząt oznakowanych przebywających w 

siedzibie stada na dzień dokonania Spisu.      
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1. SPIS STANU STADA OWIEC/KÓZ 
 

 

 

Numer siedziby 

stada w której 

przeprowadzony 

został Spis  

 

Data, na którą 

dokonano Spisu – 

dd-mm-rrrr 
 

Pamiętaj o 

uzupełnieniu 

numeru strony 

Spisu, 

szczególnie, gdy 

stron jest więcej 

niż jedna. 

 

Wskaż jeden 

gatunek 

którego Spis 

dotyczy 

OWCE lub 

KOZY 

 

 

Wpisz numery 

OWIEC albo 

KÓZ 

przebywających 

w siedzibie 

stada na dzień 

dokonywania 

Spisu 

 

Czytelny podpis 

posiadacza 

zwierzęcia/ 

pełnomocnika/ 

osoby 

upoważnionej 

przez posiadacza 
zwierzęcia 

składającego Spis 
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2. SPIS STANU STADA BYDŁA 
 

 

 

Wpisz numery 

sztuk bydła 

przebywających 

w siedzibie 

stada na dzień 

dokonywania 

Spisu 

 

Wpisz wyraz 

„BYDŁO” 
 

Numer siedziby 

stada w której 

przeprowadzony 

został spis  

 

Data, na którą dokonano 

Spisu – dd-mm-rrrr 

 

Pamiętaj o 

uzupełnieniu 

numeru strony 

Spisu, 

szczególnie, gdy 

stron jest więcej 

niż jedna. 

 

Czytelny podpis 

posiadacza 

zwierzęcia/ 

pełnomocnika/ 

osoby 

upoważnionej 

przez posiadacza 
zwierzęcia 

składającego 

Spis 
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3. SPIS STANU STADA ŚWIŃ 
 

 

 

 

Czytelny podpis 

posiadacza 

zwierzęcia/ 

pełnomocnika/ 

osoby 

upoważnionej 

przez posiadacza 
zwierzęcia 

składającego Spis 

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) 

 

Numer siedziby 

stada w której 

przeprowadzony 

został spis  

 

Data, na którą dokonano 

Spisu – dd-mm-rrrr 

 


