
INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ 

 
Każdy właściciel stada wolnego od choroby Aujeszky'ego musi bezwzględnie pamiętać o tym, że nie 

może do swojego stada świń wprowadzić zwierząt o nieznanym statusie epizootycznym oraz o 

niższym statusie epizootycznym od posiadanego. Świnie wprowadzane do stada muszą być 

koniecznie zaopatrzone w świadectwo zdrowia- potwierdzające ich pochodzenie i mówiące 

wyraźnie o ich statusie epizootycznym nadanym po przeprowadzonych badaniach w kierunku 

choroby Aujeszky'ego. 

 

W związku z tym każde zakupione (również na targu) zwierzę powinno być zaopatrzone w 

świadectwo zdrowia. 
 

Świadectwa takie na terenie powiatu kłodzkiego wystawiają wyznaczeni lekarze weterynarii: 

 

Wyznaczony lekarz weterynarii 

lek. wet. Aleksander Ledowski 

lek. wet. Marek Opiela 

lek. wet. Stanisław Kowalski 

lek. wet. Janusz Kuryś 

lek. wet. Mirosław Kwak 

lek. wet. Leszek Gawroński 

lek. wet. Rafał Rola 

lek. wet. Aleksandra Migrała 

 
Opłatę za wystawianie świadectw zdrowia dla świń ponosi właściciel zwierząt i jest ona naliczana 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez 

Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania 

informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 227 poz. 1483) według cennika 

przedstawionego w poniższej tabeli: 

 

Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, 

umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych 

świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: 

Opłata w zł 

1) świnia: 

a) do 10 sztuk zwierząt 

b) od 11 do 20 sztuk zwierząt-za każde następne zwierzę 

c) od 21 do 50 sztuk zwierząt-za każde następne zwierzę 

d) powyżej 50 sztuk-za każde następne zwierzę 

 

10,00 zł 

1,00 zł 

0,75 zł 

0,50 zł 

2) prosię: 

a) do 5 sztuk zwierząt 

b) od 6 sztuk do 20 sztuk zwierząt 

c) od 21 do 100 sztuk zwierząt 

d) powyżej 100 sztuk- za każde następne zwierzę 

 

 5,00 zł 

17,00 zł 

23,00 zł 

 0,20 zł 

 

Powyższy cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

 



NIE WOLNO KUPOWAĆ I SPRZEDAWAĆ ŚWIŃ BEZ ŚWIADECTWA!!! 

 

Nie przestrzeganie tego nakazu będzie groziło utratą posiadanego już przez stado statusu, a dalsze 

badania w takim stadzie będą prowadzone na koszt właściciela. 

 

Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku o nadanym statusie stada oraz ich 

kserokopie są jedynie potwierdzeniem faktu, iż stado jest objęte programem zwalczania 

choroby Aujeszky’ego u świń, nie zastępują jednak świadectwa zdrowia.  

 

Gdy masz już stado o statusie wolnym - możesz wprowadzać do niego tylko świnie o 

równorzędnym lub wyższym statusie ( wolnym lub urzędowo wolnym).  

Nie dopuszcza się wprowadzania świń do stada o statusie niższym niż status posiadany!!! 

 

Gdy chcesz utworzyć nowe stado świń możesz je utworzyć tylko ze świń pochodzących ze stada 

wolnego lub urzędowo wolnego, koniecznie musisz posiadać świadectwo zdrowia dla nowo 

wprowadzonych świń, będące potwierdzeniem statusu. Ze świadectwem tym należy się zgłosić do 

PLW w Oleśnicy celem nadania statusu stadu i objęcia go monitoringiem. Ponadto jesteś 

zobowiązany do zarejestrowania nowoutworzonego stada w biurze powiatowym Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 

Przypomina się jednocześnie, że obowiązkiem hodowcy, oprócz prowadzenia księgi rejestracji stada 

(wraz z aktualnymi wpisami), jest trwałe i indywidualne oznakowanie trzody chlewnej (tatuaż lub 

kolczyki wraz z dodaną kolejną cyfrą dla danej lochy lub knura w stadzie celem przyporządkowania 

próbki krwi danej sztuce).  Konsekwencją braku oznakowania loch i knurów w stadzie, w którym 

zostanie stwierdzony wynik dodatni jest ubój całego stada podstawowego bez prawa do 

odszkodowania. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


