
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii 
W ślad za prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie, informuje się 

rolników o stanowisku  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania 

przemieszczanych z siedziby stada padłych zwierząt.   
 

Obowiązkiem posiadacza świń urodzonych i padłych w danej siedzibie stada jest 

oznakowanie tych zwierząt i dokonanie zgłoszenia do BP ARiMR faktu oznakowania. Zmiana 

stanu siedziby stada, wraz z podaniem przyczyny, może zostać dokonana przez posiadacza 

zwierzęcia lub przez zakład utylizacyjny na formularzu podpisanym przez posiadacza 

zwierzęcia. Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi 

rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. z 2005 r. Nr 151, poz. 1268, ze zm.) stosowna 

informacja powinna pojawić się również w księdze rejestracji świń prowadzonej w siedzibie 

stada, wskazująca padnięcie zwierząt jako przyczynę zmniejszenia stanu stada oraz 

zawierająca dane dotyczące podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie 

przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich, do którego trafiło martwe 

zwierzę. 

Niemniej jednak nie można od takiego podmiotu wymagać informacji dotyczącej 

oznakowania zwierzęcia, np. w sytuacji urodzenia martwego cielęcia, ponieważ oznakowanie 

kolczykiem wiązałoby się z koniecznością dokonania zgłoszenia i wystawienia przez Agencję 

paszportu dla martwej sztuki. Stanowiłoby to niepotrzebne obciążenie administracyjne oraz 

wydłużałoby proces odbioru martwego zwierzęcia z gospodarstwa. W takich sytuacjach za 

wystarczające uznać należy dokumenty wskazujące siedzibę stada, z której zabrano 

zwierzę. Zgodnie z powyższym stanowiskiem, cielęta urodzone jako martwe, także przed 

fizjologicznym terminem porodu, jak również poronione płody cieląt nie podlegają 

obowiązkowi znakowania indywidualnego przed dostarczeniem ich do zakładu 

utylizacyjnego. 

W odniesieniu do świń, przepisy dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w 

sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Dz. Urz. UE L 213 z 8 sierpnia 2008 r., str. 31) oraz 

ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nie przewidują wyjątków od zasady 

oznakowania świń w każdym przypadku przed opuszczeniem siedziby stada, w związku z 

tym zasadne wydaje się zastosowanie art. 20 ust 2 ustawy o systemie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt także do świń urodzonych i padłych w danej siedzibie stada. 
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