PDDIZZ/17

Wzory plików z danymi do importu danych zgłoszeń zwierzęcych*
Opis plików z danymi do importu danych zgłoszeń zwierzęcych obejmuje:









Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
Zgłoszeniu uboju świń w rzeźni,
Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz poprzez targ (administratora),
Zgłoszenie zmiany stanu stada świń.

* Wzory plików zostały wypełnione przykładowymi danymi.

1.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju bydła w rzeźni wersja 1

<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="ubojB"
dokument-typ="ZUB"
cyfra-kontrolna="1234567890"
liczba-dokumentow-zbior="2"
data-utworzenie-zbior="01-01-2008" />
<DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
regon="12345678" numer-stada="012345678-002" />
<DOKUMENT id-dokument="1"
numer-rzezni="012345678-002"
numer-partii="123" data-kupna="01-01-2008"
data-uboju="01-01-2008"
numer-identyfikacyjny="PL005000000001"
stado-przyjete-z="023456789-001"
masa-tuszy="100"
masa-ciala="150"
kategoria-ubojowa="K"
numer-weterynaryjny="12345678"
data-decyzji="01-01-2007"
data-wystawienia="01-01-2008"
podpis-wystawiajacy="TAK" />
<DOKUMENT id-dokument="2"
numer-rzezni="012345678-002"
numer-partii="123"
data-kupna="01-01-2008"
data-uboju="01-01-2008"
numer-identyfikacyjny="PL005000000002"
stado-przyjete-z="023456789-001"
masa-tuszy="100"
masa-ciala="150"
kategoria-ubojowa="K"
numer-weterynaryjny="12345678"
data-decyzji="01-01-2007"
data-wystawienia="01-01-2008"
podpis-wystawiajacy="TAK" />
</PLIK>

2.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju bydła w rzeźni wersja 2

<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="ubojbydlo123"
dokument-typ="ZUB"
cyfra-kontrolna="2425058558"
liczba-dokumentow-zbior="2"
data-utworzenie-zbior="04-11-2013"/>
<DANE-PODMIOT pesel=""
regon="123456789"
numer-stada="012345678-001"/>
<DOKUMENT id-dokument="01"
numer-rzezni="012345678-001"
numer-partii="12345"
data-kupna="01-01-2014"
data-uboju="01-01-2014"
numer-identyfikacyjny="PL005000000001"
stado-przyjete-z="023456789-002"
masa-tuszy="123"
masa-ciala="234"
kategoria-ubojowa="K"
numer-weterynaryjny="12345678"
data-decyzji="01-01-2013"
data-wystawienia="01-01-2014"
podpis-wystawiajacy="TAK"
typ-zdarzenia="ZUBU"
kraj-wwozu=""/>
<DOKUMENT id-dokument="02"
numer-rzezni="012345678-001"
numer-partii="12345"
data-kupna="01-01-2014"
data-uboju="01-01-2014"
numer-identyfikacyjny="DE000000000001"
stado-przyjete-z=""
masa-tuszy="567"
masa-ciala="789"
kategoria-ubojowa="B"
numer-weterynaryjny="12345678"
data-decyzji="01-01-2013"
data-wystawienia="01-01-2014"
podpis-wystawiajacy="TAK"
typ-zdarzenia="ZUBW"
kraj-wwozu="DE"/>
</PLIK>

3.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju w rzeźni owiec albo kóz wersja 1

<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="ubojOK"
dokument-typ="ZUOK"
cyfra-kontrolna="123456789"
liczba-dokumentow-zbior="2"
data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
<DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
regon="012345678"
numer-stada="01234678-002"/>
<DOKUMENT id-dokument="1"
numer-rzezni="01234678-002"
numer-partii="123"
data-decyzji="01-01-2007"
data-uboju="01-01-2008"
data-kupna="01-01-2008"
masa-ciala="30"
masa-tuszy="25"
stado-przyjete-z="023456789-001"
gatunek-zwierzecia="K"
kategoria-ubojowa="K"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="12345678"
data-wystawienia="01-01-2008"
numer-identyfikacyjny="PL200000000001"/>
<DOKUMENT id-dokument="2"
numer-rzezni="012345678-002"
numer-partii="123"
data-decyzji="01-01-2007"
data-uboju="01-01-2008"
data-kupna="01-01-2008"
masa-ciala="30"
masa-tuszy="25"
stado-przyjete-z="023456789-001"
gatunek-zwierzecia="K"
kategoria-ubojowa="K"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="12345678"
data-wystawienia="01-01-2008"
numer-identyfikacyjny="PL200000000002"/>
</PLIK>

4.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju w rzeźni owiec albo kóz wersja 2

<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="ubojOK"
dokument-typ="ZUOK"
cyfra-kontrolna="2794024301"
liczba-dokumentow-zbior="2"
data-utworzenie-zbior="01-01-2014"/>
<DANE-PODMIOT pesel=""
regon="123456789"
numer-stada="037892171-001"/>
<DOKUMENT id-dokument="1"
numer-rzezni="012345678-001"
numer-partii="123"
data-decyzji="11-11-2013"
data-uboju="31-12-2013"
data-kupna="30-12-2013"
masa-ciala="34"
masa-tuszy="23"
stado-przyjete-z="034567812-012"
gatunek-zwierzecia="K"
kategoria-ubojowa="K"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="12345678"
data-wystawienia="05-11-2013"
numer-identyfikacyjny="PL200000000001"
typ-zdarzenia="ZUOKU"
kraj-wwozu=""/>
<DOKUMENT id-dokument="2"
numer-rzezni="012345678-001"
numer-partii="123"
data-decyzji="11-11-2013"
data-uboju="31-12-2013"
data-kupna="30-12-2013"
masa-ciala="45"
masa-tuszy="34"
stado-przyjete-z=""
gatunek-zwierzecia="K"
kategoria-ubojowa="Z"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="12345678"
data-wystawienia="05-11-2013"
numer-identyfikacyjny="NL000000000002"
typ-zdarzenia="ZUOKW"
kraj-wwozu="NL"/>
<PLIK/>

5.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju świń w rzeźni wersja 1

<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="ubojS"
dokument-typ="ZUS"
cyfra-kontrolna="1234567890"
liczba-dokumentow-zbior="2"
data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
<DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
regon=""
numer-stada="012345678-002"/>
<DOKUMENT id-dokument="1"
numer-rzezni="012345678-002"
numer-partii="123"
data-decyzji="01-01-2007"
data-uboju="01-01-2008"
data-kupna="01-01-2008"
siedziba-przyjete-z="023456789-001"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="12345678"
liczba-oznakowanych-kolczykiem="5"
liczba-oznakowanych-tatuazem="5"
data-wystawienia="01-01-2008"
numer-w-oznakowaniu="PL012345678001"/>
<DOKUMENT id-dokument="2"
numer-rzezni="012345678-002"
numer-partii="123"
data-decyzji="01-01-2007"
data-uboju="01-01-2008"
data-kupna="01-01-2008"
siedziba-przyjete-z="023456789-001"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="12345678"
liczba-oznakowanych-kolczykiem="10"
liczba-oznakowanych-tatuazem="10"
data-wystawienia="01-01-2008"
numer-w-oznakowaniu="PL023456789001"/>
</PLIK>

6.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju świń w rzeźni wersja 2

<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="ubojswinabc"
dokument-typ="ZUS"
cyfra-kontrolna="197225042"
liczba-dokumentow-zbior="2"
data-utworzenie-zbior="05-01-2014"/>
<DANE-PODMIOT pesel=""
regon="123123456"
numer-stada="02345678-123"/>
<DOKUMENT id-dokument="00001"
numer-rzezni="02345678-123"
numer-partii="123"
data-decyzji="01-01-2014"
data-uboju="05-01-2014"
data-kupna="03-01-2014"
siedziba-przyjete-z="012345678-234"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="12335678"
liczba-oznakowanych-kolczykiem="1"
liczba-oznakowanych-tatuazem="11"
data-wystawienia="05-01-2014"
numer-w-oznakowaniu="FR012345678001"
typ-zdarzenia="ZUSW"
kraj-wwozu="FR"/>
<DOKUMENT id-dokument="00002"
numer-rzezni="02345678-123"
numer-partii="12"
data-decyzji="01-01-2014"
data-uboju="05-01-2014"
data-kupna="03-01-2014"
siedziba-przyjete-z="056986104-001"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="123"
liczba-oznakowanych-kolczykiem="123"
liczba-oznakowanych-tatuazem="456"
data-wystawienia="05-01-2014"
numer-w-oznakowaniu="FR0000000001"
typ-zdarzenia="ZUSW"
kraj-wwozu="FR"/>
<PLIK/>

7.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok bydła,

owiec albo kóz
<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="unieszkodliwienieBOK"
dokument-typ="ZZBOK"
cyfra-kontrolna="1234567890"
liczba-dokumentow-zbior="2"
data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
<DANE-PODMIOT pesel=""
regon="123456789"
numer-stada="012345678-005"/>
<DOKUMENT id-dokument="1"
numer-miejsca="012345678-005"
data-decyzji="01-01-2007"
data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
data-przyjecia="01-01-2008"
siedziba-przyjete-z="023456789-001"
gatunek-zwierzecia="B"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="12345678"
data-wystawienia="01-01-2008"
numer-identyfikacyjny="PL005000000001"/>
<DOKUMENT id-dokument="2"
numer-miejsca="012345678-005"
data-decyzji="01-01-2007"
data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
data-przyjecia="01-01-2008"
siedziba-przyjete-z="023456789-002"
gatunek-zwierzecia="B"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="12345678"
data-wystawienia="01-01-2008"
numer-identyfikacyjny="PL005000000002"/>
</PLIK>

8.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok świń

<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="unieszkodliwienieS"
dokument-typ="ZZS"
cyfra-kontrolna="1234567890"
liczba-dokumentow-zbior="2"
data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
<DANE-PODMIOT pesel=""
regon="123456789"
numer-stada="012345678-005"/>
<DOKUMENT id-dokument="1"
numer-miejsca="012345678-005"
data-decyzji="01-01-2007"
data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
data-przyjecia="01-01-2008"
siedziba-przyjete-z="023456789-001"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="12345678"
liczba-zwlok="10" data-wystawienia="01-01-2008"
numer-w-oznakowaniu="PL012345678001"/>
<DOKUMENT id-dokument="2"
numer-miejsca="012345678-005"
data-decyzji="01-01-2007"
data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
data-przyjecia="01-01-2008"
siedziba-przyjete-z="023456789-001"
podpis-wystawiajacy="TAK"
numer-weterynaryjny="12345678"
liczba-zwlok="3" data-wystawienia="01-01-2008"
numer-w-oznakowaniu="PL012345678002"/>
</PLIK>

9.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia przemieszczenia bydła, owiec albo kóz

<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="przemieszczenieBOK"
dokument-typ="ZPBOK"
cyfra-kontrolna=""
liczba-dokumentow-zbior="2"
data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
<DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
regon=""
numer-stada="012345678-001"/>
<DOKUMENT id-dokument="00001"
gatunek-zwierzecia="B"
stado-z="012345678-001"
stado-do="023456789-001"
data-zdarzenia="01-01-2008"
typ-zdarzenia="ZPBOKS"
numer-identyfikacyjny="PL005000000001"
kod-kraju=""
siedziba-wysylki=""
data-wystawienia="01-01-2008"
podpis-nabywajacy=""
podpis-zbywajacy="TAK"/>
<DOKUMENT id-dokument="00002"
gatunek-zwierzecia="B"
stado-z="012345678-001"
stado-do="023456789-001"
data-zdarzenia="01-01-2008"
typ-zdarzenia=" ZPBOKT "
numer-identyfikacyjny="PL005000000002"
kod-kraju=""
siedziba-wysylki=""
data-wystawienia="01-01-2008"
podpis-nabywajacy=""
podpis-zbywajacy="TAK"/>
</PLIK>

10. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia zmiany stanu stada świń

<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="zmianaStanuStadaS"
dokument-typ="ZPWS"
cyfra-kontrolna=""
liczba-dokumentow-zbior="2"
data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
<DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
regon=""
numer-stada="012345678-001"/>
<DOKUMENT id-dokument="00001"
stado-z="012345678-001"
stado-do="023456789-002"
data-zdarzenia="01-01-2008"
typ-zdarzenia="ZPWSS"
przybylo-kolczykiem=""
przybylo-tatuazem=""
ubylo-kolczykiem="10"
ubylo-tatuazem="10"
siedziba-wysylki=""
numer-oznakowania-zwierzat="PL012345678001"
kod-kraju=""
data-wystawienia="01-01-2008"
podpis-nabywajacy=""
podpis-zbywajacy="TAK"/>
<DOKUMENT id-dokument="00002"
stado-z="012345678-001"
stado-do="023456789-002"
data-zdarzenia="01-01-2008"
typ-zdarzenia="ZPWSS"
przybylo-kolczykiem=""
przybylo-tatuazem=""
ubylo-kolczykiem="5"
ubylo-tatuazem="5"
siedziba-wysylki=""
numer-oznakowania-zwierzat="PL023456789001"
kod-kraju=""
data-wystawienia="01-01-2008"
podpis-nabywajacy=""
podpis-zbywajacy="TAK"/>
</PLIK>

11. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia przemieszczenia bydła, owiec albo kóz poprzez targ (administratora)

<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="przemtarg123"
dokument-typ="ZTBOK"
cyfra-kontrolna="460547690"
liczba-dokumentow-zbior="2"
data-utworzenie-zbior="01-01-2014"/>
<DANE-PODMIOT pesel=""
regon="321456789"
numer-stada="020997846-004"/>
<DOKUMENT id-dokument="00001"
gatunek-zwierzecia="B"
numer-targu="098765432-004"
data-przemieszczenia="01-01-2014"
numer-identyfikacyjny="DE000000000001"
stado-z="0234567891-123"
stado-do="023456789-567"
data-wystawienia="01-01-2014"
podpis-administratora-targu="TAK"/>
<DOKUMENT id-dokument="00002"
gatunek-zwierzecia="B"
numer-targu="098765432-004"
data-przemieszczenia="01-01-2014"
numer-identyfikacyjny="PL005000000001"
stado-z="0234567891-123"
stado-do="034567891-567"
data-wystawienia="01-01-2014"
podpis-administratora-targu="TAK"/>
<PLIK/>

