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*) Niepotrzebne skreślić.
Proszę zapoznać się z objaśnieniami wypełniania kart wsadowych księgi rejestracji bydła zamieszczonymi na stronie 2 i 3 okładki.
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Adres i współrzędne geograficzne lub równoznaczne określenie położenia geograficznego siedziby stada, miejsca gromadzenia zwierząt, targu, wystawy, pokazu lub konkursu zwierząt, miejsca prowadzenia 
działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, rzeźni*)
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Jan Kowalski

WERSJA DEMO

Numer siedziby stada, numer miejsca gromadzenia zwierząt, numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów zwierząt, numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, numer rzeźni*)

Dane posiadacza zwierząt, podmiotu prowadzącego miejsce gromadzenia zwierząt, podmiotu prowadzącego targ, wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, podmiotu 
prowadzącego działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, podmiotu prowadzącego rzeźnię *)

Imię, nazwisko i adres albo nazwa i adres posiadacza zwierząt, podmiotu prowadzącego miejsce gromadzenia zwierząt, podmiotu prowadzącego targ, wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, podmiotu 
prowadzącego działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, podmiotu prowadzącego rzeźnię*)
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Objaśnienia:

 

U – urodzenie zwierzęcia 
Do – przemieszczenie „do” siedziby stada 
Z – przemieszczenie „z” siedziby stada 
P – wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
W – wywóz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
PD – padnięcie zwierzęcia 
ZN – zabicie zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej
UB – ubój zwierzęcia 
UBRZ – ubój w rzeźni

`

- wypełniać czytelnie długopisem zgodnie z zakresem informacyjnym zawartym na stronie 3 okładki,
- przy rozpoczęciu prowadzenia księgi rejestracji bydła wpisać wszystkie posiadane sztuki bydła,
- karty wsadowe należy wpiąć do okładki i kolejno numerować,
- księgę rejestracji bydła należy prowadzić w porządku chronologicznym,
- ewentualnej zmiany wpisów dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienionego,
- księga rejestracji stanowi całość, niedopuszczalne jest usuwanie z niej kart wsadowych,
- kody ras bydła wpisać zgodnie z wykazem zamieszczonym w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji                        
Rolnictwa oraz na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- kody zdarzeń wpisywać zgodnie z poniższym zestawieniem:
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Numer siedziby stada, numer miejsca gromadzenia zwierząt, numer targu, wystawy, pokazu lub konkursu, numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 
zwierząt, numer rzeźni*)
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Kontrole lub korekty

wybierz Wybierz
wybierz

1. PL001234567893

PL123456789001, Jan Podrożny, 
zam. Krzyki 49; 00-034 Cichoszcze

wybierz

samica
wybierz

11.02.2019

Do

Data ubycia
(9a)

PL009876543219

PL001020304050

wybierz Wybierz

HO 11.02.2019

2

Data przybycia
(8a)

PRZYBYCIE zwierzęcia

Kod zdarzenia
(8b)

Numer siedziby stada, numer miejsca gromadzenia zwierząt, numer targu, wystawy, pokazu lub konkursu, numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, numer rzeźni*)

| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| - | 1| 2| 3|

Uwagi
(11)

Numer identyfikacyjny zwierzęcia
(2)

wybierz wybierz

Lp (1)

21.02.2019

Numer identyfikacyjny matki
zwierzęcia

(7a)

Numer identyfikacyjny ojca
zwierzęcia

(7b)

wybierz Wybierz
wybierz wybierz

wybierz

Data urodzenia 
zwierzęcia

(3)

Płeć
(4)

Kod
rasy
(5)

wybierz wybierz

UBYCIE zwierzęcia

Kod zdarzenia
(9b)

Dane o miejscu „z” którego
przybyło zwierzę

(8c)

Data oznakowania
zwierzęcia

(6)

Dane o miejscu „do”
którego ubyło
zwierzę (9c)

Dane przewoźnika (10)

wybierz

20.02.2019

PL

Wybierz

Data

Pieczątka, podpis osoby dokonującej
kontroli lub pracownika Agencji Restrukturyzacji 

Modernizacji Rolnictwa

Uwagi dotyczące kontroli lub korekty

wybierz Wybierz

wybierz


