
 Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje,  

że w Dz. U. nr 74 poz. 631 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

 27 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu 

zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń. 

Program ten obowiązuje wszystkich  hodowców trzody chlewnej na terenie całego 

kraju. 

Na terenie województwa śląskiego  prowadzone jest stałe monitorowanie choroby. 

Próbki krwi pobierane są od wszystkich loch i knurów w stadach świń w stadach 

zarodowych i o pełnym cyklu produkcji a także od tuczników w tuczarniach, uznanych 

za urzędowo wolne od choroby Aujeszky’ego.   

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach przypomina, że wszystkie 

świnie, od których pobierane są próbki do badań, muszą być trwale  

i indywidualnie oznakowane przez posiadacza zwierząt.  

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 

 i rejestracji zwierząt, koszty związane z oznakowaniem zwierzęcia gospodarskiego 

ponosi jego posiadacz. 

W stadach zwierzęta mogą być oznakowane indywidualnie za pomocą: 

- kolczyka, dokonuje się tego przez umieszczenie na kolczyku kolejnego numeru 

zwierzęcia w stadzie. Indywidualny numer na kolczyku jest naniesiony czytelnie  

i trwale, 

 - tatuażu, dokonuje się tego przez dodatkowe wytatuowanie kolejnego numeru 

zwierzęcia w stadzie. 

Numer siedziby stada wraz z kolejnym numerem zwierzęcia w stadzie jest podstawą 

do identyfikacji zwierzęcia. 

 W przypadku, gdy świnie nie są indywidualnie oznakowane lekarz weterynarii  

nie pobierze w danym gospodarstwie krwi do badań laboratoryjnych.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wprowadzenia programu zwalczania 

choroby Aujeszky’ego u świń, każda przesyłka świń na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia.  

Wszystkie świnie  przemieszczane między stadami, wprowadzane na targi, wystawy,  

konkursy, pokazy, do punktów skupu, do punktów kopulacyjnych oraz transportowane 

do rzeźni muszą być zaopatrzone w świadectwa zdrowia, które wystawiane są  przez 

powiatowego lekarza weterynarii.  



Świadectwo zdrowia wystawiane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii powinno 

zawierać następujące informacje: 

1)   numer świadectwa; 

2)   określenie organu wydającego świadectwo; 

3)   liczbę zwierząt; 

4)   numery identyfikacyjne zwierząt; 

5)   pochodzenie zwierząt; 

6)   przeznaczenie zwierząt, jeżeli jest możliwe do określenia; 

7)   środek transportu i jego numer rejestracyjny; 

8)   informację o spełnieniu przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w 

przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i w przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie; 

9)   informację o występowaniu choroby Aujeszky’ego w stadzie pochodzenia 

zwierząt; 

10)  datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii. 

 

Każdy, kto zakupi świnie na targu, ma obowiązek posiadać świadectwo zdrowia, 

potwierdzające pochodzenie świni. 

W przypadku gdy rolnik wprowadzi do gospodarstwa świnie bez świadectwa zdrowia 

zwierząt, traci prawo do ewentualnego odszkodowania w  przypadku stwierdzenia 

wyniku dodatniego badania w kierunku choroby Aujeszky’ego. 

Do stada zarodowego oraz o pełnym cyklu produkcji, które uzyskało status 

potencjalnie wolny, seronegatywny lub wolny  od choroby Aujeszky’ego mogą być 

wprowadzane świnie lub ich materiał biologiczny pochodzące ze stad o równorzędnym 

lub wyższym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego. 

Do tuczarni, która uzyskała status seronegatywny lub wolny  od choroby Aujeszky’ego 

mogą być wprowadzane świnie tylko  ze stad o równorzędnym lub wyższym statusie 

epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego. 

Do stada zarodowego, o pełnym cyklu produkcji oraz tuczarni  uznanych za urzędowo 

wolne od choroby Aujeszky’ego, mogą być wprowadzane świnie lub ich materiał 

biologiczny pochodzące ze stad o statusie urzędowo wolnym lub wolnym od choroby 

Aujeszky’ego. 

Jeżeli rolnik wprowadzi do stada świnie o niższym statusie epizootycznym  

w stosunku do choroby Aujeszky’ego niż  status stada jaki posiada jego stado, stado 

traci status stada wolnego od choroby Aujeszky’ego, a  rolnik traci prawo  



do ewentualnego odszkodowania w  przypadku stwierdzenia wyniku dodatniego 

badania w kierunku choroby Aujeszky’ego. 

Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia stada,  

do którego wprowadzono świnie lub materiał biologiczny pochodzący od świń, 

niespełniający wymagań zdrowotnych określonych w programie, lub w przypadku 

materiału biologicznego, w odrębnych przepisach, albo gdy dla wprowadzonych                    

do stada świń lub materiału biologicznego nie wystawiono świadectwa zdrowia, nadaje 

temu stadu, w drodze decyzji, status stada podejrzanego o zakażenie wirusem 

choroby Aujeszky’ego oraz: 

1) zakazuje: 

a) przemieszczania z i do stada świń oraz ich nasienia i zarodków, 

b) wystawiania świadectw zdrowia dla świń znajdujących się w stadzie oraz ich 

nasienia i zarodków; 

2) przeprowadza badanie serologiczne w kierunku choroby Aujeszky’ego wszystkich 

świń w stadzie (za przeprowadzenie badań pobiera się od posiadacza zwierząt 

opłaty). 

 

Uchylanie się przez rolnika od obowiązków zapisanych w rozporządzeniu będzie 

skutkowało zawieszeniem statusów stad, rolnik nie będzie mógł wprowadzać 

nowych sztuk do stada i sprzedawać trzody chlewnej do innych gospodarstw.  

W przypadku zawieszenia statusu stada trzoda chlewna może być sprzedawana tylko 

do rzeźni i musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia wystawione przez 

powiatowego lekarza weterynarii (świadectwo zdrowia  z czerwonym paskiem). 

 

Program  jest  finansowany z budżetu państwa (hodowca nie ponosi kosztów 

dojazdów lekarza, pobrania krwi i badań laboratoryjnych). 

W przypadku gdy hodowca nie wyraża zgody na przeprowadzanie  badań w stadach 

świń oraz gdy dokonuje zakupu zwierząt ze stad o niższym statusie epizootycznym, 

hodowca zostaje obciążony kosztami dojazdu i badań.  

W przypadku, gdy właściciel zwierząt nie zgadza się na pobranie próbek krwi od świń, 

powiatowy lekarz weterynarii zgłasza ten fakt do ARiMR i stado zostaje zablokowane. 

Właściciel stada zablokowanego nie może sprzedawać swoich zwierząt innym 

hodowcom. Zwierzęta z takiego stada mogą zostać skierowane jedynie do rzeźni. W 

momencie skierowania zwierząt do rzeźni hodowca powinien posiadać świadectwo 

zdrowia zwierząt wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii. 

 


