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Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, 
poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 
i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu 
zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 64, 
poz. 397 oraz z 2009 r. Nr 74, poz. 631) w załączniku 
pkt 3.6. otrzymuje brzmienie:

„3.6.  Zasady obowiązujące w odniesieniu do prze-
mieszczania zwierząt pomiędzy stadami oraz 
do rzeźni na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej

Podstawą zwalczania choroby Aujeszkyego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz 
oceny i monitorowania sytuacji epizootycznej 
w stadach zarodowych i o pełnym cyklu pro-
dukcyjnym, jest wzmożony nadzór nad prze-
mieszczaniem świń między stadami położony-
mi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
do rzeźni.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świa-
dectwo zdrowia zaopatruje się przesyłki:

1)  świń wprowadzanych do stad, punktów ko-
pulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, 
pokazy, wystawy i konkursy;

2)  świń przeznaczonych do uboju ze stad podej-
rzanych o zakażenie, zakażonych i zawieszo-
nych;

3)  prosiąt ze stad zakażonych przemieszczanych 
do innych stad zakażonych w celu ich odcho-
wu do wagi ubojowej. 

Nadzór nad przemieszczaniem zwierząt spra-
wuje powiatowy lekarz weterynarii. Kontroli 
przemieszczeń dokonuje się na każdym etapie 
realizacji programu.

 3.6.1.  Zasady obowiązujące w odniesieniu do prze-
mieszczania świń oraz materiału biologiczne-
go pomiędzy stadami 

Do stada zarodowego oraz o pełnym cyklu 
produkcyjnym, które uzyskało status stada 
potencjalnie wolnego od wirusa choroby  
Aujeszkyego, seronegatywnego lub wolnego 
od wirusa choroby Aujeszkyego, mogą być 
wprowadzane świnie lub ich materiał biolo-
giczny pochodzące ze stad o równorzędnym 
lub wyższym statusie epizootycznym w od-
niesieniu do choroby Aujeszkyego.

Do tuczarni, która uzyskała status stada sero-
negatywnego lub wolnego od wirusa choroby 
Aujeszkyego, mogą być wprowadzane jedy-
nie świnie ze stad o równorzędnym lub wyż-
szym statusie epizootycznym w odniesieniu 
do choroby Aujeszkyego.

Do stada zarodowego, stada o pełnym cyklu 
produkcyjnym oraz tuczarni, uznanych za 
urzędowo wolne od wirusa choroby  
Aujeszkyego, mogą być wprowadzane świnie 
oraz ich materiał biologiczny, pochodzące ze 
stada o statusie urzędowo wolnym od wirusa 
choroby Aujeszkyego lub wolnym od wirusa 
choroby Aujeszkyego, z zastrzeżeniem 
pkt 3.7.

Do stad zakażonych, co do których wydano 
decyzję określoną w pkt 3.3.1.1. ppkt 2 lit. a, 
mogą być wprowadzane świnie ze stad o rów-
nym lub wyższym statusie epizootycznym 
w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, po 
uprzednim zaszczepieniu zgodnie z pkt 3.3.2.

Do stad potencjalnie wolnych — szczepio-
nych, seronegatywnych — szczepionych oraz 
wolnych — szczepionych mogą być wprowa-
dzane świnie ze stad o równym lub wyższym 
statusie epizootycznym w odniesieniu do cho-
roby Aujeszkyego, po ich uprzednim zaszcze-
pieniu zgodnie z pkt 3.3.2, oraz świnie z innych 
stad szczepionych. 

Do stad zakażonych, co do których wydano 
decyzję określoną w pkt 3.3.1.1. ppkt 2 lit. b, 
mogą być wprowadzane prosięta z innych 
stad zakażonych, co do których wydano taką 
samą decyzję, jednak w których nie ma możli-
wości odchowu prosiąt przebywających 
w tym stadzie do wagi ubojowej. 

Na targi, pokazy, wystawy, konkursy, do punk-
tów kopulacyjnych i punktów skupu mogą 
być wprowadzane świnie, które spełniają na-
stępujące wymagania:

1)  są oznakowane zgodnie z przepisami o re-
jestracji i identyfikacji zwierząt oraz

2)  pochodzą ze stad, w których nie uzyskano 
dodatnich wyników badań serologicznych 
w kierunku choroby Aujeszkyego. 

Świnie wprowadzane do stad położonych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na 
targi, pokazy, wystawy, konkursy, do punktów 
kopulacyjnych i punktów skupu zaopatruje się 
w świadectwo zdrowia, które zawiera co naj-
mniej następujące informacje:

 1) numer świadectwa;

 2)  określenie organu wydającego świadec- 
two;

 3) liczbę zwierząt;

 4) numery identyfikacyjne zwierząt;

 5) pochodzenie zwierząt;

 6)  przeznaczenie zwierząt, jeżeli jest możliwe 
do określenia;
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 7)  środek transportu i jego numer rejestra-
cyjny;

 8)  informację o spełnieniu przez świnie wy-
magań zdrowotnych określonych w prze-
pisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt i w przepi-
sach wykonawczych wydanych na jej pod-
stawie;

 9)  informację o występowaniu choroby  
Aujeszkyego w stadzie pochodzenia zwie-
rząt;

10)  datę, pieczęć i podpis właściwego urzędo-
wego lekarza weterynarii.

Każdy, kto zakupi świnie na targu, ma obo-
wiązek posiadać kopię świadectwa zdrowia, 
potwierdzającego pochodzenie świni. 

Do stad położonych na terytorium Rzeczy- 
pospolitej Polskiej wprowadza się materiał 
biologiczny pochodzący wyłącznie z centrum 
pozyskiwania nasienia świń o statusie rów-
nym lub wyższym niż stado jego przeznacze-
nia. W tym celu lekarz weterynarii nadzorują-
cy centrum pozyskiwania nasienia, na podsta-
wie decyzji powiatowego lekarza weterynarii 
o nadaniu stadu statusu w odniesieniu do 
choroby Aujeszkyego, w orzeczeniu lekarsko- 
-weterynaryjnym o zdrowiu i przydatności do 
rozrodu świń dokonuje, w sposób czytelny,  
następującej adnotacji: „zgodnie z decyzją 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w………………….....…….. nr…………………… 
z dnia………………………. — seronegatywne/
wolne/urzędowo wolne od wirusa choroby 
Aujeszkyego u świń”, i potwierdza ją własno-
ręcznym podpisem oraz pieczęcią.

Przed każdym wystawieniem świadectwa 
zdrowia dla świń wprowadzanych do stada 
położonego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bezpośrednio z innego stada lub 
punktu skupu, powiatowy lekarz weterynarii 
właściwy ze względu na miejsce pochodzenia 
zwierząt sprawdza, jaki status ma stado, z któ-
rego pochodzą świnie, a także powiadamia 
powiatowego lekarza weterynarii właściwego 
ze względu na miejsce przeznaczenia zwierząt 
o planowanej wysyłce świń. Powiatowy lekarz 
weterynarii właściwy ze względu na miejsce 
przeznaczenia zwierząt sprawdza status stada, 
do którego zwierzęta będą wprowadzane, oraz 
przekazuje informację na ten temat powiato-
wemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze 
względu na miejsce pochodzenia zwierząt. 
Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze 
względu na miejsce pochodzenia zwierząt wy-
stawia świadectwo zdrowia, w każdym przy-
padku przemieszczania świń, zgodnie 
z pkt 3.6.

 3.6.2.  Zasady obowiązujące w odniesieniu do prze-
mieszczania zwierząt do rzeźni

Wyjątek od zasady przemieszczania zwierząt 
zakażonych do rzeźni stanowią prosięta po-
chodzące ze stad zakażonych niemających 
możliwości ich odchowu do wagi ubojowej, 
w przypadku gdy powiatowy lekarz weteryna-

rii wydał decyzję, o której mowa w pkt 3.3.1.1. 
ppkt 2 lit. b. Zwierzęta takie mogą być prze-
mieszczone do innych stad zakażonych, co do 
których powiatowy lekarz weterynarii wydał 
decyzję, o której mowa w pkt 3.3.1.1. ppkt 2 
lit. b, lecz które posiadają możliwości odcho-
wu prosiąt. Przemieszczanie odbywa się na 
podstawie decyzji powiatowego lekarza wete-
rynarii właściwego ze względu na miejsce po-
chodzenia prosiąt, wydanej za zgodą powia-
towego lekarza weterynarii właściwego ze 
względu na miejsce przeznaczenia zwierząt. 

Uboju dokonuje się pod nadzorem powiato-
wego lekarza weterynarii właściwego ze 
względu na miejsce położenia rzeźni. Posia-
dacz zwierząt informuje powiatowego lekarza 
weterynarii właściwego dla siedziby stada 
o planowanym terminie przemieszczenia świń 
do rzeźni, a ten informuje niezwłocznie powia-
towego lekarza weterynarii właściwego ze 
względu na miejsce położenia rzeźni o plano-
wanym przemieszczeniu świń do rzeźni.

Środki transportu, którymi jest dokonywany 
transport świń do rzeźni, powinny być oczysz-
czone i odkażone bezpośrednio przed i po 
transporcie. Dopuszcza się przewóz świń bez-
pośrednio do uboju w rzeźni ze stad podejrza-
nych o zakażenie, zakażonych oraz zawieszo-
nych po drogach publicznych lub prywatnych, 
z wyłączeniem dróg w gospodarstwie posia-
dającym stada o statusie potencjalnie wol-
nym, seronegatywnym, wolnym lub urzędo-
wo wolnym.

Powiatowy lekarz weterynarii nadzorujący 
rzeźnię powiadamia powiatowego lekarza we-
terynarii właściwego ze względu na siedzibę 
stada, z którego zostały wyprowadzone świ-
nie, o nadejściu przesyłki świń do rzeźni. 

Przesyłkę świń kierowaną bezpośrednio do 
uboju w rzeźni ze stad o statusie stada podej-
rzanego o zakażenie, zakażonego oraz zawie-
szonego zaopatruje się w świadectwo zdrowia 
oznaczone czerwonym paskiem, które zawie-
ra co najmniej następujące informacje:

 1) numer świadectwa;

 2)  określenie organu wydającego świade-
ctwo;

 3) liczbę zwierząt;

 4) numery identyfikacyjne zwierząt;

 5) pochodzenie zwierząt;

 6) przeznaczenie zwierząt;

 7)  środek transportu i jego numer identyfika-
cyjny;

 8)  informację o spełnieniu przez świnie wy-
magań zdrowotnych określonych w usta-
wie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt i przepisach wykonaw-
czych wydanych na jej podstawie;

 9)  informację o występowaniu choroby  
Aujeszkyego w stadzie pochodzenia zwie-
rząt;

10)  datę, pieczęć i podpis właściwego urzędo-
wego lekarza weterynarii.
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 3.6.3.  Opłaty za wystawianie świadectw zdrowia 
oraz wynagrodzenia

Opłatę za wystawianie świadectw zdrowia, 
o których mowa w pkt 3.6.1., pobiera się zgod-
nie z poz. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustala-
nia i wysokości opłat za czynności wykonywa-
ne przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu 
i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu 
przekazywania informacji w tym zakresie Ko-
misji Europejskiej, powiększoną o koszty do-
jazdu, o których mowa w § 2 pkt 2 tego rozpo-
rządzenia.

Wyznaczonemu lekarzowi weterynarii za wy-
stawienie świadectwa zdrowia przysługuje 
wynagrodzenie zgodnie z poz. 3 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie wa-
runków i wysokości wynagrodzenia za wyko-
nywanie czynności przez lekarzy weterynarii 
i inne osoby wyznaczone przez powiatowego 
lekarza weterynarii, powiększone o koszty do-
jazdu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 
lit. a tego rozporządzenia.

Wyznaczonemu lekarzowi weterynarii przy-
sługuje wynagrodzenie zgodnie z poz. 29 za-
łącznika do tego rozporządzenia, powiększone 
o koszty dojazdu, o których mowa w § 1 ust. 1 
pkt 2 lit. a tego rozporządzenia, w przypadku 
pobytu w gospodarstwie, w którym — zgod-
nie z informacją uzyskaną z Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa — miały 
być utrzymywane świnie, lecz świń tych w tym 
gospodarstwie nie było.

Osobom wykonującym czynności pomocni-
cze w zakresie poskramiania zwierząt i prowa-
dzenia dokumentacji w związku z realizacją 
programu zwalczania choroby Aujeszkyego 
przysługuje wynagrodzenie zgodnie z § 4 tego 
rozporządzenia.

Nie pobiera się opłat za wystawienie świa-
dectw zdrowia, o których mowa w pkt 3.6.2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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