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Instrukcja wypełniania Zgłoszenia zmiany stanu stada świń (ZZSŚ-1/17) 
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Druk składany przez posiadacza/y zwierząt, w których siedzibach zaszły następujące 

zdarzenia dotyczące świń: 

1. PRZEMIESZCZENIA DO SIEDZIBY STADA (z innej siedziby stada/pośrednika) – 

podpisane przez nabywającego; 

2. PRZEMIESZCZENIA Z SIEZIBY STADA (do innej siedziby stada/pośrednika) – podpisane 

przez zbywającego; 

3. PRZEMIESZCZENIA Z/DO SIEDIZBY STADA – podpisane zarówno przez nabywającego 

jak i zbywającego; 

4. WYWÓZ (do innego państwa); 

5. PADNIĘCIE; 

6. ZABICIE; 

7. UBÓJ W GOSPODARSTWIE; 

8. INNE przemieszczenie z lub do siedziby stada; 

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

ARiMR 
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1. Wypełnianie ZGŁOSZENIA PRZEMIESZCZENIA DO SIEDZIBY STADA 

 

Wpisz numer siedziby stada z której świnia została 

przemieszczona 
 

Wpisz: 

numer kolczyka w przypadku przemieszczenia 

zwierzęcia z siedziby stada, w której zwierzę się 

urodziło 

lub 

numer tatuażu będący numerem ostatniej siedziby 

stada, w której świnia przebywała powyżej 30 dni 

oraz liczbę i sposób oznakowania przemieszczanych 

świń  

Wpisz numer siedziby 

stada do której świnia 

została przemieszczona 

(dokonującej zgłoszenia). 
 

Wpisz liczbę i sposób 

oznakowania 

przemieszczanych świń 
 

Zaznacz typ zdarzenia 

KUPNO (lub INNE 

przemieszczenie z lub do 

siedziby stada jeżeli 

przemieszczeniu nie 

towarzyszyła transakcja 

kupna/ sprzedaży 

zwierzęcia) 

Wpisz datę przemieszczenia 

świń 

Czytelny podpis posiadacza zwierzęcia/ pełnomocnika/ 

osoby upoważnionej przez posiadacza zwierzęcia 

dokonującego zgłoszenia 



3 

 

2. Wypełnienie ZGŁOSZENIA PRZEMIESZCZENIA Z SIEDZIBY STADA  

  

Czytelny podpis posiadacza 

zwierzęcia/pełnomocnika/ osoby upoważnionej 

przez posiadacza zwierzęcia dokonującego 

zgłoszenia 

Wpisz numer siedziby stada z której świnia 

została przemieszczona 

Numer siedziby stada do 

której świnia została 

przemieszczona 

Wpisz liczbę i sposób 

oznakowania 

przemieszczanych świń 
 

Zaznacz typ zdarzenia 

SPRZEDAŻ (lub INNE 

przemieszczenie z lub do 

siedziby stada, jeżeli 

przemieszczeniu nie 

towarzyszyła transakcja 

kupna/ sprzedaży) 

Wpisz datę przemieszczenia 

świń 

Wpisz: 

numer kolczyka w przypadku przemieszczenia 

zwierzęcia z siedziby stada, w której zwierzę się 

urodziło 

lub 

numer tatuażu będący numerem ostatniej 

siedziby stada, w której świnia przebywała 

powyżej 30 dni 
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3. Wypełnienie ZGŁOSZENIA PRZEMIESZCZENIA Z/DO SIEDZIBY STADA 

 

Wpisz numer siedziby stada z której świnia 

została przemieszczona 

Wpisz numer siedziby stada do 

której świnia została 

przemieszczona 

Wpisz datę przemieszczenia świń 

Wpisz liczbę i sposób  

oznakowania przemieszczonych 

świń (numer wpisany w polu 

”Numer identyfikacyjny 

świni/świń”). 

Zaznacz typ zdarzenia KUPNO/ 

SPRZEDAŻ (lub INNE 

przemieszczenie z lub do 

siedziby stada, jeżeli 

przemieszczeniu nie 

towarzyszyła transakcja kupna/ 

sprzedaży) 

Czytelny podpis posiadacza 

zwierzęcia/pełnomocnika/ osoby 

upoważnionej przez posiadacza zwierzęcia, z 

którego siedziby stada nastąpiło 

przemieszczenie 

Czytelny podpis posiadacza zwierzęcia/ 

pełnomocnika/ osoby upoważnionej przez 

posiadacza zwierzęcia dokonującego 

zgłoszenia, do którego siedziby stada 

nastąpiło przemieszczenie 

Wpisz: 

numer kolczyka w przypadku 

przemieszczenia zwierzęcia z siedziby stada, 

w której zwierzę się urodziło 

lub 

numer tatuażu będący numerem ostatniej 

siedziby stada, w której świnia przebywała 

powyżej 30 dni 
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4. Wypełnienie ZGŁOSZENIA WYWOZU (do państwa będącego członkiem UE/niebędącego członkiem UE) 

 

Wpisz 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 świni/ 

świń 

Zaznacz typ zdarzenia 

WYWÓZ i wpisz nazwę 

kraju 

Wpisz liczbę i sposób 

oznakowania wywiezionych 

świń (numer wpisany w polu 

”Numer identyfikacyjny 

świń/świni”). 

Wpisz: 

numer kolczyka w przypadku przemieszczenia 

zwierzęcia z siedziby stada, w której zwierzę się 

urodziło 

lub 

numer tatuażu będący numerem ostatniej 

siedziby stada, w której świnia przebywała 

powyżej 30 dni 
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5. Wypełnienie ZGŁOSZENIA PADNIĘCIA 

 

Wpisz numer siedziby stada w której świnia 

PADŁA (dokonująca zgłoszenia) 
 

Czytelny podpis posiadacza zwierzęcia/ 

pełnomocnika/ osoby upoważnionej przez 

posiadacza zwierzęcia dokonującego zgłoszenia 

PADNIĘCIA 

Zaznacz typ zdarzenia 

PADNIĘCIE 

Wpisz liczbę i sposób 

oznakowania padłych świń 

(numer wpisany w polu ”Numer 

identyfikacyjny świni/ świń”). 

Wpisz datę PADNIĘCIA świni/ 

świń 

Wpisz numer zakładu 

przetwórczego lub spalarni do 

której zostały PRZEKAZANE 

zwłoki świni/ świń 

Wpisz: 

numer kolczyka w przypadku przemieszczenia 

zwierzęcia z siedziby stada, w której zwierzę 

się urodziło 

lub 

numer tatuażu będący numerem ostatniej 

siedziby stada, w której świnia przebywała 

powyżej 30 dni 
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6. Wypełnienie ZGŁOSZENIA ZABICIA 

 

Wpisz numer siedziby stada w której świnia 

został ZABITA (dokonująca zgłoszenia) 
 

Czytelny podpis posiadacza zwierzęcia/ 

pełnomocnika/ osoby upoważnionej przez 

posiadacza zwierzęcia dokonującego zgłoszenia 

ZABICIA 

Zaznacz typ zdarzenia 

ZABICIE 

Wpisz liczbę i sposób 

oznakowania zabitej świni 

(numer wpisany w polu 

”Numer identyfikacyjny 

świni/ świń”). 

Wpisz datę ZABICIA 

świni/ świń  

Wpisz: 

numer kolczyka w przypadku przemieszczenia 

zwierzęcia z siedziby stada, w której zwierzę się 

urodziło 

lub 

numer tatuażu będący numerem ostatniej siedziby 

stada, w której świnia przebywała powyżej 30 dni 

Wpisz numer zakładu 

przetwórczego/ spalarni, do 

którego zwłoki zostały 

przekazane 
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7. Wypełnienie ZGŁOSZENIA UBOJU W GOSPODARSTWIE 

 

Wpisz numer siedziby stada w której świnia 

została UBITA (dokonująca zgłoszenia) 
 

Zaznacz typ zdarzenia UBÓJ W 

GOSPODARSTWIE 

Wpisz datę UBOJU W 

GOSPODARSTWIE świni/ 

świń 

Wpisz liczbę i sposób 

oznakowania świni/ świń 

ubitych w siedzibie stada 

(numer wpisanym w polu 

”Numer identyfikacyjny 

świni/świń”). 
 

Czytelny podpis posiadacza zwierzęcia/ 

pełnomocnika/ osoby upoważnionej przez 

posiadacza zwierzęcia dokonującego zgłoszenia 

UBOJU W GOSPODARSTWIE 

Wpisz: 

numer kolczyka w przypadku przemieszczenia 

zwierzęcia z siedziby stada, w której zwierzę 

się urodziło 

lub 

numer tatuażu będący numerem ostatniej 

siedziby stada, w której świnia przebywała 

powyżej 30 dni 

 


