Warszawa, 12/4/2017

Szanowny Pan
Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KZ/2017-134 dotyczy:

interpretacja przepisów Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt

W związku z wejściem w życie nowych obowiązków wprowadzonych Ustawą z dnia 23 września 2016 r. o
zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Dz. U. z 3
października 2016 r. poz. 1605) związanych ze znakowaniem zwierząt, producenci trzody chlewnej
zwrócili się do naszej organizacji z prośbą o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
interpretację przepisów w/w ustawy.

1. Art. 20 ust. 2a W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż
siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni
jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego
zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni. Czy w świetle
tego przepisu można świnie oznakować w momencie wysyłki do rzeźni?
2. Art. 20 ust. 2b Posiadacz świni zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust.
2a, w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo znakowanych
zwierząt. Czy istnieje możliwość , aby zgłoszenia dokonać w momencie oznakowania i
sprzedaży do rzeźni na tym samym druku?
3. Loszka urodzona w Danii, wychowana od 25 do 100 kg w Niemczech została wprowadzona do
stada podstawowego w gospodarstwie w Polsce. Posiada cały czas kolczyk duński. Czy wystarczy,
aby polski numer identyfikacyjny otrzymała przed wyjazdem do rzeźni?
4. Prosię urodzone w Polsce posiada kolczyk. Po odsadzeniu jest przemieszczane do innego
gospodarstwa w celu odchowu. Po okresie odchowu jest przemieszczane do gospodarstwa
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zajmującego się tuczem. Czy wymagane są trzy numery identyfikacyjne dla tego samego
zwierzęcia?
5. Jak należy interpretować termin zgłoszenia zmiany stanu stada świń w ciągu 7 dni. Czy są to dni
robocze od poniedziałku do piątku, czy cały tydzień łącznie z weekendem?. Biuro Agencji nie
jest czynne w soboty i niedziele, więc niemożliwe jest dokonywanie zgłoszeń zmiany stanu stada
w te dni.
6. Ustawa obliguje producentów do kolczykowania prosiąt urodzonych na fermie w terminie do 30
dnia życia. Każda z ferm może sobie wybrać termin dla niej najbardziej odpowiedni do nadania
kolczyka. Wybieranie terminu bardziej odległego od porodu, a bliższego dacie ustawowej - 30 dni
po porodzie - skutkuje większą ilością prosiąt, które padły, a nie miały nabitego kolczyka. Co z
kolczykowaniem prosiąt padłych przed 30 dniem życia? Interpretując ustawę wprost zwierzęta
te padając przed 30 dniem życia nie osiągnęły ustawowej „granicy” obowiązkowego posiadania
kolczyka i nie muszą być oznakowane w czasie transportu do firmy utylizującej padłe zwierzęta.
7. Czy można dokonywać korekty zgłoszeń zdarzeń hodowlanych? Czy złożenie korekty rodzi
sankcje, w przypadku gdy zgłoszenie pierwotne zgłoszono w ustawowym terminie?
8. Czy osoba zgłaszająca zdarzenie hodowlane w jakimkolwiek zakresie odpowiada za zgłoszenie
dokonywane przez kontrahenta transakcji?
9. Zwierzę urodzone należy zakolczykować w terminie 30 dni od urodzenia. Czy w systemie prawa,
w szczególności z zakresu dobrostanu zwierząt, istnieją ograniczenia prawne bądź
przeciwwskazania medyczne ograniczające kolczykowanie w pierwszych dniach po urodzeniu
zwierzęcia?
10. Jaki wpływ mają nowe przepisy w zakresie kolczykowania zwierząt i zgłaszania do ewidencji
zdarzeń hodowlanych na treść zapisów księgi rejestracji bydła, świń owiec lub kóz?

Z poważaniem
w imieniu Zarządu KZP-PTCH

Aleksander Dargiewicz
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