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Załącznik 2 
 

 

I. Zasady przemieszczania świń. 

 

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar 

do innego miejsca na terytorium kraju. 

 

Obowiązuje generalny zakaz przemieszczania żywych świń poza obszar objęty 

ograniczeniami do innych miejsc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wyjątek stanowi przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze objętym 

ograniczeniami do innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

położonego poza tym obszarem, wyłącznie po spełnieniu jednego z dwóch poniższych 

warunków: 

1. Pierwszy warunek: 

1) świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres 

co najmniej 30 dni lub od urodzenia; 

2) żadne żywe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa pochodzenia 

świń w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczanie świń z 

gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części 

II, III i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 

października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt 

w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach 

członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE, 

zwanej dalej "decyzją Komisji 2014/709/UE"; 

3) świnie zostały poddane badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia 

afrykańskiego pomoru świń zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 

1 do wytycznych nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem; 

4) świnie zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego 

pomoru świń w okresie 15 dni przed datą przemieszczenia i uzyskano ujemny 

wynik badania; 

5) próbki do badań, o których mowa w pkt 4, zostały pobrane przez urzędowego 

lekarza weterynarii zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do 

wytycznych; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1353324&full=1
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6) świniom towarzyszy świadectwo zdrowia, o którym mowa w części D. 

 

 

2. Drugi warunek: 

1) świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres 

co najmniej 30 dniu lub od urodzenia; 

2) żadne żywe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa ,z którego mają 

zostać przemieszczone świnie, w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających 

przemieszczenie świń z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych 

w części II, III i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE; 

3) gospodarstwo, z którego mają zostać przemieszczone świnie, spełnia 

wymagania bioasekuracji, które obejmują następujące obowiązki: 

a) świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach, 

b) materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których 

utrzymywane są świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików, 

c) czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby 

nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich 

zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 

godziny, 

d) świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze 

świniami zdrowymi; 

4) gospodarstwo, z którego mają zostać przemieszczone świnie zostało poddane 

kontroli co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym 

przemieszczenie świń, w odstępie co najmniej 4 miesięcy przez urzędowego 

lekarza weterynarii, w czasie której: 

a) przeprowadzono badanie kliniczne świń i pobrano od świń próbki do 

badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z procedurami 

kontroli i pobierania próbek, ustanowionymi w części A rozdziału IV 

załącznika do decyzji 2003/422/WE (zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

wytycznych), 

b) próbki do badań laboratoryjnych, o których mowa w lit. a, zostały 

pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii od świń w wieku powyżej 

60 dnia życia; 

c) potwierdzono, że gospodarstwo spełnia wymagania określone w rozdziale 

I pkt 1-8 niniejszych wytycznych; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1353324&full=1
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5) świniom towarzyszy świadectwo, o którym mowa w części D. 

 

B. Zasady przemieszczania świń z obszaru zagrożenia poza ten obszar do innego 

miejsca na terytorium kraju. 

Obowiązuje generalny zakaz przemieszczania żywych świń poza obszar zagrożenia do 

innych miejsc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wyjątek stanowi przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze  zagrożenia 

poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do 

natychmiastowego uboju, jeżeli ubój taki nie jest możliwy do przeprowadzenia w 

wyznaczonych rzeźniach na obszarze zagrożenia, wyłącznie po spełnieniu 

poniższych warunków: 

1) świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres co 

najmniej 30 dniu lub od urodzenia; 

2) żadne żywe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa ,z którego mają zostać 

przemieszczone świnie, w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających 

przemieszczenie świń z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych 

w części II, III i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE; 

3) świnie te: 

a)  zostały poddane badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia 

afrykańskiego pomoru świń zgodnie z zasadami określonymi w 

załączniku nr 1 do wytycznych nie wcześniej niż 24 godziny przed 

przemieszczeniem, 

b) zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego 

pomoru świń w okresie 15 dni przed datą przemieszczenia i uzyskano 

ujemny wynik badania, 

c) próbki do badań, o których mowa w pkt 4, zostały pobrane przez 

urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z zasadami określonymi w 

załączniku nr 1 do wytycznych, 

4) wszystkie świnie są przewożone do natychmiastowego uboju bezpośrednio, bez 

zatrzymywania lub rozładunku, do rzeźni wyznaczonej do tego celu przez 

powiatowego lekarza weterynarii; 

5) świnie, po przywozie do rzeźni, są przetrzymywane i poddawane ubojowi oddzielnie 

od innych świń, w dniu, w którym są poddawane ubojowi wyłącznie świnie z obszaru 

zagrożenia; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1353324&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1353324&full=1
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6) przemieszczanie świń do rzeźni przez obszary znajdujące się poza obszarem 

zagrożenia odbywa się określonymi trasami przewozu, a pojazdy używane do 

transportu świń są czyszczone i w razie potrzeby poddawane dezynsekcji i 

dezynfekcji jak najszybciej po rozładunku; 

7) świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby 

mięsne i produkty mięsne uzyskane z tych świń:  

a) zostaną wyprodukowane, przechowywane i przetwarzane w zakładach, o 

których mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711) , 

b) zostaną oznakowane specjalnym znakiem weterynaryjnym, o którym mowa 

w § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 

r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711), 

c) są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu wyłącznie na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej; 

8) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane z tych świń będą 

przechowywane oddzielnie, a następnie niezwłocznie poddane obróbce w zakładzie 

przetwórczym zatwierdzonym przez powiatowego lekarza weterynarii, zapewniającej, 

że uzyskane z nich produkty pochodne  w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 

r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), 

zwane dalej „produktami pochodnymi”, nie stwarzają zagrożenia rozprzestrzeniania 

się afrykańskiego pomoru świń; 

9) świniom towarzyszy świadectwo, o którym mowa w części D. 

 

W przypadku wydania pozwolenia na ww. przemieszczenie Powiatowy Lekarz 

Weterynarii miejsca pochodzenia świń przekazuje niezwłocznie Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii właściwemu dla miejsca położenia rzeźni informację o 

przyznanym odstępstwie, wskazując nazwę i adres wyznaczonej rzeźni, do której 

planowane jest przemieszczenie świń. Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwy dla 
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miejsca położenia rzeźni przekazuje informację o przywozie świń do rzeźni 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu ze względu na miejsce wysyłki. 

 

 

C. Przemieszczanie świń na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze 

zagrożenia (wewnątrz obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia) i na 

te obszary. 

 

Świniom przemieszczanym na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia 

towarzyszy świadectwo zdrowia, o którym mowa w części D. Świadectwa te powinny być 

wydane w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie). Oryginał świadectwa towarzyszy 

przemieszczanym świniom, jedna kopia zostaje w powiatowym inspektoracie weterynarii, 

a druga u posiadacza świń. 

Plombowanie, środków transportu dotyczy transportu świń do rzeźni. W przypadku 

przemieszczania świń do rzeźni za pośrednictwem miejsc przeznaczonych do prowadzenia 

działalności w zakresie skupu świń lub targów świń, znajdujących się na obszarze objętym 

ograniczeniami lub na obszarze zagrożenia, plomby nie nakłada się w gospodarstwie, z 

którego świnie są transportowane. W takim przypadku plomba nakładana jest na środek 

transportu, którym świnie przewożone są z ww. miejsc gromadzenia do rzeźni, a adnotacja 

o numerze plomby jest umieszczana, przez urzędowego lekarza weterynarii wykonującego 

czynności w miejscu gromadzenia świń, na wszystkich świadectwach zdrowia. 

 

  

Przypadek 1. gospodarstwo z obszaru – gospodarstwo z obszaru  

 

Wydanie pozwolenia przez plw właściwego dla miejsca pochodzenia świń na ich 

przemieszczenie z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub 

obszarze zagrożenia do gospodarstwa położonego na tym obszarze jest możliwe po 

spełnieniu przynajmniej następujących warunków: 

1) plw miejsca pochodzenia świń przeprowadza analizę ryzyka biorąc m.in. pod uwagę, 

czy gospodarstwo pochodzenia spełnia wymagania określone w rozdziale I 

wytycznych i czy świnie, które mają zostać przemieszczone są czytelnie oznakowane; 

2) nie stwierdza się uchybień w zakresie prowadzenia w gospodarstwie dokumentacji 

dotyczącej zdarzeń zwierzęcych (księga rejestracji) oraz zgłoszeń do ARiMR; 
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3) plw miejsca pochodzenia świń wystąpił o zgodę na przemieszczenie świń do PLW 

miejsca ich przeznaczenia w trybie art. 106 Kodeksu postępowania 

administracyjnego i tę zgodę tę uzyskał. 

Plw miejsca przeznaczenia świń przed wydaniem zgody, o której mowa w pkt 3 

przeprowadza analizę ryzyka biorąc m.in. pod uwagę, czy gospodarstwo przeznaczenia 

spełnia wymagania określone w rozdziale I wytycznych. 

Pozwolenie na przemieszczanie świń jest wydawane na daną partię świń. 

Świnie pochodzące z gospodarstw położonych na obszarze objętym ograniczeniami muszą 

być przemieszczane do gospodarstwa przeznaczenia wyłącznie w sposób bezpośredni (bez 

etapów i punktów pośrednich, doładowań, wyładowań, wyłącznie do jednego gospodarstwa 

przeznaczenia). 

 

Przypadek 2.  gospodarstwo z obszaru - rzeźnia albo przedsiębiorstwo z obszaru 

 

Wydanie pozwolenia przez plw właściwego dla miejsca pochodzenia świń na ich 

przemieszczenie z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub 

obszarze zagrożenia do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot 

gospodarczy w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 

września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 

z 18.11.2009, str. 1), zwanego dalej „podmiotem gospodarczym”, położonych na obszarze 

objętym ograniczeniami jest możliwe po spełnieniu przynajmniej następujących 

warunków: 

1) plw miejsca pochodzenia przeprowadza analizę ryzyka biorąc m.in. pod uwagę, czy 

gospodarstwo pochodzenia spełnia wymagania określone w rozdziale I wytycznych i 

czy świnie, które mają zostać przemieszczone są czytelnie oznakowane; 

2) nie stwierdza się uchybień w zakresie prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie 

dotyczącej zdarzeń zwierzęcych (księga rejestracji) oraz zgłoszeń do ARiMR. 

Pozwolenie na przemieszczanie świń jest wydawane na daną partię świń.  

Świnie pochodzące z gospodarstw położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub 

zagrożenia muszą być przemieszczane do rzeźni lub podmiotu gospodarczego wyłącznie w 

sposób bezpośredni (bez etapów i punktów pośrednich, doładowań, wyładowań, wyłącznie 

do jednej rzeźni lub podmiotu gospodarczego).  

Jednakże, z uwagi na konieczność zgromadzenia świń, przy jednoczesnym braku 

możliwości przetransportowania świń do rzeźni lub podmiotu gospodarczego własnym 

środkiem transportu lub środkiem transportu należącym do zarejestrowanego 
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przewoźnika, dopuszcza się możliwość przemieszczania świń z gospodarstw położonych na 

obszarze objętym ograniczeniami lub zagrożenia do rzeźni (w przypadku obszaru 

zagrożenia jedynie do wyznaczonej rzeźni na tym obszarze) lub podmiotu gospodarczego za 

pośrednictwem miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w 

zakresie skupu świń lub targów świń, znajdujących się na obszarze objętym 

ograniczeniami. W miejscach, o których mowa powyżej, nie prowadzi się działalności w 

zakresie targu lub punktu skupu, lecz ich infrastruktura ma być wykorzystana do 

zgromadzenia świń przed ich przemieszczeniem do rzeźni lub podmiotu gospodarczego. W 

takim przypadku: 

1) w świadectwie zdrowia wydanym dla danej partii świń w celu jej przemieszczenia z 

gospodarstwa pochodzenia świń położonego na obszarze objętym ograniczeniami 

lub obszarze zagrożenia do rzeźni lub podmiotu gospodarczego, urzędowy lekarz 

weterynarii wystawiający świadectwo powinien zaznaczyć, iż świnie będą 

przemieszczane za pośrednictwem miejsca przeznaczonego do prowadzenia 

działalności w zakresie skupu świń lub targu świń z podaniem adresu takiego 

miejsca; informacje te należy również zamieścić na świadectwie zdrowia 

wystawionym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby 

Aujeszky'ego u świń (Dz. U. poz. 1440);  

2) pozwolenie ma obejmować przemieszczanie świń do rzeźni lub podmiotu 

gospodarczego za pośrednictwem miejsca przeznaczonego do prowadzenia 

działalności w zakresie skupu świń lub targu świń oraz określać maksymalną liczbę 

świń, które mogą zostać przemieszczone do rzeźni lub podmiotu gospodarczego za 

pośrednictwem ww. miejsca oraz położenie (adres) tego miejsca.  

Urzędowy lekarz weterynarii nadzorujący ww. miejsce grupowania świń powinien 

zapoznać się, przed wprowadzeniem świń, z pozwoleniem na ich przemieszczanie, a w 

miejscu ich gromadzenia nie powinno znajdować się inne zwierzęta niż świnie. Ponadto, 

powinien, z uwagi na konieczność dokonania adnotacji w świadectwie zdrowia, o 

którym mowa w części D, uzyskać oryginał tego świadectwa.  

Świnie dowiezione na teren ww. miejsc są następnie, pod nadzorem urzędowego lekarza 

weterynarii, grupowane i załadowywane na środki transportu przewożące zwierzęta 

bezpośrednio do jednej rzeźni lub podmiotu gospodarczego. Do każdego transportu dołącza 

się odpowiednią liczbę świadectw zdrowia, o których mowa w części D, wydanych przez plw 

właściwych dla miejsc pochodzenia świń. Urzędowy lekarz weterynarii sprawujący nadzór 

nad załadunkiem, dokonuje adnotacji (potwierdzenia) w świadectwach zdrowia dla świń, 
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iż świnie zostały przemieszczone za pośrednictwem miejsca przeznaczonego do 

prowadzenia działalności w zakresie skupu świń lub targu świń. W praktyce, świnie 

powinny być w miarę możliwości niezwłocznie załadowywane na środki transportu, którymi 

będą transportowane bezpośrednio do rzeźni lub podmiotu gospodarczego.  

Urzędowy lekarz weterynarii obecny przy wprowadzaniu świń do miejsca przeznaczonego 

do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub do miejsca 

przeznaczonego na targ powinien skontrolować czy wyłożono maty dezynfekcyjne przed: 

1) wjazdami i wejściami do tych miejsc  

2) wyjazdami i wyjściami z tych miejsc,  

– a także czy są one utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczność działania środka 

dezynfekcyjnego. 

Ponadto, powinien zweryfikować, czy osoby mające kontakt ze świniami w miejscach 

przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w 

miejscach przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed 

przemieszczeniem do rzeźni lub do podmioty gospodarczego, stosują środki higieny 

niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia. 

 

Po wydaniu pozwoleń na przemieszczanie świń do rzeźni lub podmiotu gospodarczego, w 

tym na przemieszczanie ich za pośrednictwem miejsc, w których mają być zgromadzone 

przed transportem, plw miejsca pochodzenia świń informuje niezwłocznie plw właściwego 

dla miejsca ich ostatecznego przemieszczenia.  

 

Przypadek 3. gospodarstwo spoza obszaru – gospodarstwo z obszaru 

 

Wydanie pozwolenia przez plw właściwego dla miejsca przeznaczenia świń jest możliwe  po 

spełnieniu przynajmniej następujących warunków: 

1) plw właściwy dla gospodarstwa przeznaczenia świń położonego na obszarze objętym 

ograniczeniami lub zagrożenia, przeprowadza analizę ryzyka biorąc m.in. pod 

uwagę, czy gospodarstwo przeznaczenia spełnia wymagania określone w Rozdziale I 

Wytycznych i czy świnie przebywające w gospodarstwie przeznaczenia są czytelnie 

oznakowane; 

2) nie stwierdza się uchybień w zakresie prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie 

przeznaczenia dotyczącej zdarzeń zwierzęcych (księga rejestracji) oraz zgłoszeń do 

ARiMR. 
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Pozwolenie na przemieszczanie świń wydawana jest na daną partię świń. Świnie 

pochodzące z gospodarstwa położonego poza obszarem objętym ograniczeniami lub 

zagrożenia, wprowadzone do gospodarstwa położonego w obszarze objętym ograniczeniami 

lub zagrożenia, uzyskują status epizootyczny świń, znajdujących się w gospodarstwie 

przeznaczenia.  

 

Przypadek 4. gospodarstwo spoza obszaru – rzeźnia z obszaru. 

 

Nie ma szczególnych wymogów dotyczących przemieszczania świń z gospodarstwa spoza 

obszaru do rzeźni w obszarze. W tym przypadku stosuje się przepisy ogólne.  

 

D. Świadectwa zdrowia, dla świń, o których mowa w części A-C. 

 

Świniom przemieszczanym na obszarze zagrożenia lub objętym ograniczeniami, a także 

przemieszczanym z ww. obszarów towarzyszy świadectwo zdrowia, wystawione przez 

urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego 

nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń. 

 

Świadectwo zdrowia, o którym mowa powyżej, zawiera: 

1) dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo; 

2) numer świadectwa;  

3) liczbę przemieszczanych świń, w tym loch;  

4) numery identyfikacyjne świń; 

5) miejsce pochodzenia świń;  

6) miejsce przeznaczenia świń; 

7) określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny; 

8) poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych określonych  

w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt; 

9) datę wystawienia oraz pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii; 

10)  poświadczenie spełniania wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2015r. w sprawie środków 

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - w 

przypadku świń przemieszczanych z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru 
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zagrożenia poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

11)  numer plomby weterynaryjnej, jeśli ma zostać nałożona na środek transportu. 

Świadectwo zdrowia, o którym mowa powyżej nie wystawia się, jeżeli przemieszczane świnie 

zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i 

monitorowania choroby Aujeszky'ego u świń (Dz. U. poz. 1440), przy czym również w tym 

świadectwie należy dodatkowo poświadczyć (wpisać) informacje, o których mowa w ww. 

pkt 10 i 11.  

Świadectwa powinny być wydane w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie). Oryginał 

świadectwa towarzyszy przemieszczanym świniom, jedna kopia zostaje w powiatowym 

inspektoracie weterynarii, a druga u posiadacza świń. 

Wzory świadectw zdrowia, o których mowa powyżej, zawarte są odpowiednio w załączniku 

nr 2 - 5 do niniejszych wytycznych. 

Plombowanie, środków transportu dotyczy transportu świń do rzeźni. W przypadku 

przemieszczania świń do rzeźni za pośrednictwem miejsc przeznaczonych do prowadzenia 

działalności w zakresie skupu świń lub targów świń, znajdujących się na obszarze objętym 

ograniczeniami, plomby nie nakłada się w gospodarstwie, z którego świnie są 

transportowane. W takim przypadku plomba nakładana jest na środek transportu, którym 

świnie przewożone są z ww. miejsc gromadzenia do rzeźni, a adnotacja o numerze plomby 

jest umieszczana, przez urzędowego lekarza weterynarii wykonującego czynności w 

miejscu gromadzenia świń, na wszystkich świadectwach zdrowia. 

 

E. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru 

zagrożenia poza ten obszar do innego państwa. 

 

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ Z OBSZARU 

OBJĘTEGO OGRANICZENIAMI LUB OBSZARU ZAGROŻENIAEGO DO INNYCH 

PAŃSTW. 

 

Dozwolone jest wysyłanie świń z terytorium kraju do innych państw, w następujących 

przypadkach: 

1. Pierwszy przypadek: 

1) świnie pochodzą spoza obszaru zagrożenia, objętego ograniczeniami i 

ochronnego oraz 
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2) w gospodarstwie pochodzenia świń przemieszczanych do innych państw 

członkowskich lub państw trzecich nie wprowadzono w okresie 30 dni przed 

wysyłką świń z obszaru zagrożenia, objętego ograniczeniami lub ochronnego.  

2. Drugi przypadek: 

1) świnie pochodzą z gospodarstwa położonego w obszarze ochronnym; 

2) świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres 

co najmniej 30 dniu lub od urodzenia; 

3) żadne żywe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa ,z którego mają 

zostać przemieszczone świnie, w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających 

przemieszczenie świń z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych 

w części II, III i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE; 

4) gospodarstwo, z którego mają zostać wysłane świnie spełnia wymagania 

bioasekuracji, które obejmują następujące obowiązki: 

a) świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach, 

b) materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których 

utrzymywane są świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików, 

c) czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby 

nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich 

zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 

godziny, 

d) świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze 

świniami zdrowymi; 

5) świnie zostały poddane badaniom klinicznym w odniesieniu do 

afrykańskiego pomoru świń przez urzędowego lekarza weterynarii nie 

wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką zgodnie z zasadami określonymi w 

załączniku nr 1 do wytycznych; 

6) świnie w wieku powyżej 60. dnia życia zostały poddane badaniom 

laboratoryjnym w kierunku afrykańskiego pomoru świń w okresie 15 dni 

przed wysyłką zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do 

Wytycznych, a wynik badania był ujemny.   

Do świadectw zdrowia, o których mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy 64/432 lub 

art. 3 ust.1 decyzji 93/444 towarzyszących przesyłce świń, o których mowa w ww. 

przypadku, dodaje się sformułowanie: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1353324&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1353324&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1353324&full=1
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„Świnie spełniające warunki określone w art. 8 ust. 2 decyzji Komisji 2014/709/UE 

(*) (*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.”. 

3. Trzeci przypadek: 

1) świnie pochodzą z gospodarstwa położonego w obszarze ochronnym; 

2) świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez 

okres co najmniej 30 dniu lub od urodzenia; 

3) żadne żywe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa ,z którego 

mają zostać przemieszczone świnie, w ciągu 30 dni bezpośrednio 

poprzedzających przemieszczenie świń z gospodarstw położonych na 

obszarach wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji 

wykonawczej Komisji 2014/709/UE; 

4) gospodarstwo, z którego mają zostać wysłane świnie spełnia wymagania 

bioasekuracji, które obejmują następujące obowiązki: 

a) świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach, 

b) materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których 

utrzymywane są świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików, 

c) czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby 

nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach 

takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu 

minęły 72 godziny, 

d) świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze 

świniami zdrowymi, 

6) gospodarstwo, z którego mają zostać przemieszczone świnie zostało poddane 

kontroli co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym 

przemieszczenie świń, w odstępie co najmniej 4 miesięcy przez urzędowego 

lekarza weterynarii, w czasie której: 

a) przeprowadzono badanie kliniczne świń i pobrano od świń próbki do 

badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z procedurami 

kontroli i pobierania próbek, ustanowionymi w części A rozdziału IV 

załącznika do decyzji 2003/422/WE (zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

wytycznych), 

b) próbki do badań laboratoryjnych, o których mowa w lit. a zostały 

pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii od świń powyżej 60 dnia 

życia; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1353324&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1353324&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1353324&full=1
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c) potwierdzono, że gospodarstwo spełnia wymagania określone w 

rozdziale I pkt 1-8 niniejszych wytycznych. 

 

 

 

Do świadectw zdrowia, o których mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy 64/432 lub art. 3 ust.1 

decyzji 93/444 towarzyszących przesyłce świń, o których mowa w ww. przypadku, dodaje 

się sformułowanie: „„Świnie spełniające warunki określone w art. 8 ust. 2 decyzji 

Komisji 2014/709/UE (*) (*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.””. 

 

 

 

 

 

 

 

 


