Opis plików z danymi do importu
PDDIZZ/13

Opis plików z danymi do importu zgłoszeń zwierzęcych
Opis plików z danymi do importu zgłoszeń zwierzęcych obejmuje następujące typy zgłoszeń:
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 poprzez targ,
Zgłoszenie zmiany stanu stada świń.
Przykładowe pliki do importu danych zostały wypełnione przykładowymi danymi.

1.

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

Standard
XML, DTD.
Zawartość
Kod pola

Nazwa pola

Typ pola

Format

Reguła walidacji

Reguła
przetwarzania

Plik
Dokument
Dokument.id-dokument

Identyfikator
dokumentu w zbiorze
danych

Liczba
naturalna

Dokument.numer-rzezni

Numer rzeźni

Tekst

Dokument.numer-partii

Numer partii uboju

Tekst

Dokument.data-kupna

Data kupna

Data

Dokument.data-uboju

Data uboju

Data

Dokument.numeridentyfikacyjny

Numer identyfikacyjny
zwierzęcia
Przyjęte z siedziby
stada nr:

Tekst do 14
znaków
Tekst

NNNNNNN
NNNNN

Dokument.masa-tuszy

Masa tuszy

Tekst

NNNN.N

Dokument.masa-ciala

Masa ciała zwierzęcia

Tekst

NNNN.N

Dokument.kategoria-ubojowa

Kategoria zwierzęcia

Tekst

Dokument.numerweterynaryjny

Weterynaryjny numer
identyfikacyjny

Tekst

Dokument.data-decyzji

Data wydania decyzji

Data

Dokument.stado-przyjete-z

Dokument.podpiswystawiajacy

Data wystawienia
zgłoszenia
Podpis wystawiającego
zgłoszenie

Dane-podmiot. pesel

PESEL

Dokument.data-wystawienia

Data
Wartość
logiczna
Dane podmiotu
Tekst

Unikalny w zbiorze
z danymi do importu
NNNNNNN
NN-NNN
Numer partii uboju
to ciąg od 1 do 14
znaków
alfanumerycznych
DD-MMRRRR
DD-MMRRRR

Używana jest
kropka dziesiętna
Używana jest
kropka dziesiętna

NNNNNNN
N
DD-MMRRRR
DD-MMRRRR
Poprawne wartości:
“Tak” / “Nie”
Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól
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REGON i Numer
siedziby stada.

Dane podmiot.regon

REGON

Tekst

Dane-podmiot.numer-siedzibastada

Numer siedziby stada

Tekst

Informacja.plik-nazwa
Informacja.dokument-typ

Nazwa pliku
Typ dokumentu

Informacje
Tekst
Tekst

Informacja. cyfra-kontrolna

Cyfra kontrolna

Liczba
naturalna

Informacja. liczbadokumentow-zbior
Informacja.data-utworzeniezbior

Liczba dokumentów w
zbiorze

Liczba
naturalna

Data utworzenia zbioru

Data

Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól PESEL
i Numer siedziby
stada.

NNNNNNN
NNNNN

Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól
REGON i PESEL.

Cyfra kontrolna zbioru
danych obliczana jest
z wykorzystaniem
algorytmu CRC32.
Cyfra ta obliczana jest
na podstawie
zawartości całego
zbioru danych z
wykluczeniem
zawartości atrybutu
cyfra-kontrolna=""
(dane pomiędzy
znakami "" nie mają
wpływu na ostateczny
wynik obliczeń).

Zgodna z faktyczną
ilością dokumentów
DD-MMRRRR
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DTD opisujące plik do importu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_BYDLA_W_RZEZNI "ZUB" >
<!-- Słownik kategorii ubojowych bydła -->
<!ENTITY % KATEGORIA_CIELE "C"><!-- Cielę -->
<!ENTITY % KATEGORIA_JALOWKA "J"><!-- Jałówka -->
<!ENTITY % KATEGORIA_KROWA "K"><!-- Krowa -->
<!ENTITY % KATEGORIA_BUHAJ "B"><!-- Buhaj -->
<!ENTITY % KATEGORIA_WOLEC "W"><!-- Wolec -->
<!ELEMENT PLIK (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY >
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa
NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ
NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_BYDLA_W_RZEZNI;"
cyfra-kontrolna
NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY >
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel
CDATA #IMPLIED
regon
CDATA #IMPLIED
numer-siedziba-stada NMTOKEN #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
id-dokument
NMTOKEN #REQUIRED
numer-partii
NMTOKEN #REQUIRED
data-kupna
NMTOKEN #REQUIRED
data-uboju
NMTOKEN #REQUIRED
numer-identyfikacyjny NMTOKEN #REQUIRED
stado-przyjete-z
NMTOKEN #REQUIRED
numer-rzezni
NMTOKEN #REQUIRED
masa-tuszy
NMTOKEN #IMPLIED
masa-ciala
NMTOKEN #IMPLIED
kategoria-ubojowa
(%KATEGORIA_CIELE;
|%KATEGORIA_JALOWKA;
|%KATEGORIA_KROWA;
|%KATEGORIA_BUHAJ;
|%KATEGORIA_WOLEC;) #REQUIRED
numer-weterynaryjny NMTOKEN #REQUIRED
data-decyzji
NMTOKEN #REQUIRED
data-wystawienia
NMTOKEN #REQUIRED
podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED>
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Przykładowe pliki do importu:
<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>
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2.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju bydła w rzeźni wersja 2 (ubój w rzeźni, ubój z wwozu)

Standard
XML, DTD.
Zawartość
Kod pola

Nazwa pola

Typ pola

Format

Plik
Dokument
Liczba
naturalna

Dokument.id-dokument

Identyfikator dokumentu
w zbiorze danych

Dokument.numer-rzezni

Numer rzeźni

Tekst

Dokument.numer-partii

Numer partii uboju

Tekst

Dokument.data-kupna

Data kupna

Data

Dokument.data-uboju

Data uboju

Data

Dokument.numeridentyfikacyjny
Dokument.stado-przyjete-z

Tekst do 14
znaków
Tekst

Dokument.masa-tuszy

Numer identyfikacyjny
zwierzęcia
Przyjęte z siedziby stada
nr:
Masa tuszy

Tekst

NNNNNNNN
NNNN
NNNN.N

Dokument.masa-ciala

Masa ciała zwierzęcia

Tekst

NNNN.N

Dokument.kategoriaubojowa

Kategoria zwierzęcia

Tekst

Dokument.numerweterynaryjny
Dokument.data-decyzji

Weterynaryjny numer
identyfikacyjny
Data wydania decyzji

Tekst

NNNNNNNN

Data

Dokument.data-wystawienia

Data

Dokument.podpiswystawiajacy

Data wystawienia
zgłoszenia
Podpis wystawiającego
zgłoszenie

DD-MMRRRR
DD-MMRRRR

Wartość
logiczna

Dokument.typ-zdarzenia

Typ zdarzenia

Tekst

Dokument.kraj-wwozu

Kraj wwozu

Dane-podmiot. pesel

PESEL

Dane podmiot.regon

REGON

Tekst
Dane podmiotu
Tekst

Tekst

Reguła
walidacji

Reguła
przetwarzania

Unikalny w
zbiorze z
danymi do
importu
NNNNNNNN
NNNN
Numer partii
uboju to ciąg od
1 do 14 znaków
alfanumeryczny
ch
DD-MMRRRR
DD-MMRRRR

Pole odpowiada
dacie kupna/wwozu

Używana jest
kropka
dziesiętna
Używana jest
kropka
dziesiętna

Poprawne
wartości: “Tak”
/ “Nie”
Jeżeli pole nie jest
wypełnione lub brak
tego pola, to
domyślnie
przyjmuje wartość
„ZUBU” (Ubój w
rzeźni).
NN
Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono
pól REGON i
Numer siedziby
stada.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono
pól PESEL i
Numer siedziby
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Dane-podmiot.numer-stada
lub Dane-podmiot.numersiedziba-stada

Numer stada lub Numer
siedziby stada

Tekst

Informacja.plik-nazwa
Informacja.dokument-typ
Informacja.cyfra-kontrolna

Nazwa pliku
Typ dokumentu
Cyfra kontrolna

Informacja.liczbadokumentow-zbior

Liczba dokumentów w
zbiorze

Liczba
naturalna

Informacja.data-utworzeniezbior

Data utworzenia zbioru

Data

NNNNNNNN
NNNN

stada.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono
pól REGON i
PESEL. Jeżeli
podana jest
wartości numerstada, to wartość
numer-siedzibastada jest
pomijana. Jeżeli
nie jest podana
wartość numerstada, to wartość
numer-siedzibastada jest
pobierana.

Informacje
Tekst
Tekst
Liczba
naturalna

Cyfra kontrolna zbioru
danych obliczana jest
z wykorzystaniem
algorytmu CRC32.
Cyfra ta obliczana jest
na podstawie
zawartości całego
zbioru danych z
wykluczeniem
zawartości atrybutu
cyfra-kontrolna=""
(dane pomiędzy
znakami ""
nie mają wpływu na
ostateczny wynik
obliczeń).

Zgodna z
faktyczną
ilością
dokumentów
DD-MMRRRR

DTD opisujące plik do importu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Wartości ze słownika Słownik typów zdarzeń na dokumencie-->
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI "ZUBU">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE "ZUBW">
<!--Wartości ze słownika Słownik kategorii ubojowych bydła-->
<!ENTITY % KATEGORIA_CIELE "C"><!-- Cielę -->
<!ENTITY % KATEGORIA_JALOWKA "J"><!-- Jałówka -->
<!ENTITY % KATEGORIA_KROWA "K"><!-- Krowa -->
<!ENTITY % KATEGORIA_BUHAJ "B"><!-- Buhaj -->
<!ENTITY % KATEGORIA_WOLEC "W"><!-- Wolec -->
<!--Wartość ze Słownika Słownik typów importowanych dokumentów-->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_BYDLA_W_RZEZNI "ZUB" ><!--Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni-->
<!ELEMENT PLIK (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*) >
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY >
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa
NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ
NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_BYDLA_W_RZEZNI;"
cyfra-kontrolna
NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY >
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel
CDATA #IMPLIED
regon
CDATA #IMPLIED
numer-stada
NMTOKEN #IMPLIED
numer-siedziba-stada NMTOKEN #IMPLIED>
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<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
id-dokument
NMTOKEN #REQUIRED
numer-partii
NMTOKEN #REQUIRED
data-kupna
NMTOKEN #REQUIRED
data-uboju
NMTOKEN #REQUIRED
numer-identyfikacyjny NMTOKEN #REQUIRED
stado-przyjete-z
NMTOKEN #IMPLIED
numer-rzezni
NMTOKEN #REQUIRED
masa-tuszy
NMTOKEN #IMPLIED
masa-ciala
NMTOKEN #IMPLIED
kategoria-ubojowa
(%KATEGORIA_CIELE;
|%KATEGORIA_JALOWKA;
|%KATEGORIA_KROWA;
|%KATEGORIA_BUHAJ;
|%KATEGORIA_WOLEC;) #REQUIRED
numer-weterynaryjny NMTOKEN #REQUIRED
data-decyzji
NMTOKEN #REQUIRED
data-wystawienia
NMTOKEN #REQUIRED
podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
typ-zdarzenia
(%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI;
|%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE;) #IMPLIED
kraj-wwozu
CDATA #IMPLIED>
Przykładowy plik do importu:
<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"
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podpis-wystawiajacy="TAK"
typ-zdarzenia="ZUBW"
kraj-wwozu="DE"/>
</PLIK>
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3.

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

Standard
XML, DTD.
Zawartość
Kod pola

Nazwa pola

Typ pola

Format

Reguła walidacji

Reguła
przetwarzania

Plik
Dokument
Dokument.id-dokument

Identyfikator dokumentu
w zbiorze danych

Liczba
naturalna

Dokument.numer-rzezni

Numer rzeźni

Tekst

Dokument.numer-partii

Numer partii uboju

Tekst

Dokument.data-decyzji

Data wydania decyzji

Data

Dokument.data-uboju

Data uboju

Data

Dokument.data-kupna

Data kupna

Data

Dokument.masa-ciala
Dokument.masa-tuszy

Masa ciała zwierzęcia
Masa tuszy
Przyjęte z siedziby stada
nr

Tekst
Tekst

Gatunek zwierzęcia

Tekst

Kategoria ubojowa
Podpis wystawiającego
zgłoszenie
Weterynaryjny numer
identyfikacyjny
Data wystawienia
zgłoszenia
Numer identyfikacyjny
zwierzęcia

Tekst
Wartość
logiczna

Dokument.stado-przyjete-z
Dokument.gatunekzwierzecia
Dokument.kategoria-ubojowa
Dokument.podpiswystawiajacy
Dokument.numerweterynaryjny
Dokument.data-wystawienia
Dokument.numeridentyfikacyjny

Tekst

DD-MMRRRR

Tekst do 14
znaków
Dane podmiotu

Dane-podmiot.regon

REGON

Tekst

Nazwa pliku
Typ dokumentu

Informacja.cyfra-kontrolna

Cyfra kontrolna

DD-MMRRRR
DD-MMRRRR
DD-MMRRRR
NNNN.N
NNNN.N
NNNNNNNN
NNNN

Data

Tekst

Informacja.plik-nazwa
Informacja.dokument-typ

Numer partii
uboju to ciąg od
1 do 14 znaków
alfanumerycznyc
h.

NNNNNNNN

PESEL

Numer siedziby stada

NNNNNNNN
N-NNN

Tekst

Dane-podmiot. pesel

Dane-podmiot.numersiedziba-stada

Unikalny w
zbiorze z danymi
do importu

Tekst

Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono
pól REGON i
Numer siedziby
stada.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono
pól PESEL i
Numer siedziby
stada.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono
pól REGON i
PESEL.

Informacje
Tekst
Tekst
Liczba
naturalna

Cyfra kontrolna zbioru
danych obliczana jest
z wykorzystaniem
algorytmu CRC32.
Cyfra ta obliczana jest
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na podstawie
zawartości całego
zbioru danych z
wykluczeniem
zawartości atrybutu
cyfra-kontrolna=""
(dane pomiędzy
znakami "" nie mają
wpływu na ostateczny
wynik obliczeń).

Informacja.liczbadokumentow-zbior

Liczba dokumentów w
zbiorze

Liczba
naturalna

Informacja.data-utworzeniezbior

Data utworzenia zbioru

Data

Zgodna z
faktyczną
ilością
dokumentów
DD-MMRRRR
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DTD opisujące plik do importu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_W_RZEZNI_OWCE_KOZY "ZUOK" >
<!-- Słownik kategorii ubojowych kóz -->
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZLE "K">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZA "O">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL_KASTRAT "C">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL "Z" >
<!-- Słownik kategorii ubojowych owiec -->
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_JAGNIE "J">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_MACIORKA "M">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_TRYK "T">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_SKOP "S">
<!-- Słownik gatunków zwierząt-->
<!ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE "O">
<!ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY "K">
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa
NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ
NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_W_RZEZNI_OWCE_KOZY;"
cyfra-kontrolna
NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel
CDATA #IMPLIED
regon
CDATA #IMPLIED
numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
id-dokument
NMTOKEN #REQUIRED
data-decyzji
NMTOKEN #REQUIRED
numer-rzezni
CDATA #REQUIRED
numer-partii
CDATA #REQUIRED
data-uboju
NMTOKEN #REQUIRED
data-kupna
NMTOKEN #REQUIRED
masa-ciala
CDATA #IMPLIED
masa-tuszy
CDATA #IMPLIED
stado-przyjete-z
CDATA #REQUIRED
numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
gatunek-zwierzecia
(%TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE;
| %TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY;)#REQUIRED
kategoria-ubojowa
( %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZLE;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZA;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL_KASTRAT;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_JAGNIE;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_MACIORKA;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_TRYK;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_SKOP;)#REQUIRED
data-wystawienia
NMTOKEN #REQUIRED
podpis-wystawiajacy
(Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED>
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Przykładowy plik do importu:
<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>
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4.
Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju w rzeźni owiec albo kóz wersja 2 (ubój w rzeźni, ubój z
wwozu)
Standard
XML, DTD.
Zawartość
Kod pola

Nazwa pola

Typ pola

Format

Reguła
walidacji

Reguła przetwarzania

Plik
Dokument
Dokument.id-dokument

Dokument.numer-rzezni

Identyfikator
dokumentu w zbiorze
danych
Numer rzeźni

Tekst

Dokument.numer-partii

Numer partii uboju

Tekst

Dokument.data-decyzji

Data wydania decyzji

Data

Dokument.data-uboju

Data uboju

Data

Dokument.data-kupna

Data kupna

Data

Masa ciała zwierzęcia
Masa tuszy
Przyjęte z siedziby
stada nr
Dokument.gatunek-zwierzecia
Gatunek zwierzęcia
Dokument.kategoria-ubojowa
Kategoria ubojowa
Dokument.podpis-wystawiajacy
Podpis
wystawiającego
zgłoszenie
Dokument.numer-weterynaryjny Weterynaryjny numer
identyfikacyjny
Dokument.data-wystawienia
Data wystawienia
zgłoszenia
Dokument.numer-identyfikacyjny Numer identyfikacyjny
zwierzęcia
Dokument.typ-zdarzenia
Typ zdarzenia
Dokument.masa-ciala
Dokument.masa-tuszy
Dokument.stado-przyjete-z

Dokument.kraj-wwozu

Kraj wwozu

Liczba
naturalna

Tekst
Tekst
Tekst

Unikalny w zbiorze z
danymi do importu

NNNNNNN
NNNNN
Numer partii
uboju to ciąg
od 1 do 14
znaków
alfanumerycz
nych.
DD-MMRRRR
DD-MMRRRR
DD-MMRRRR
NNNN.N
NNNN.N
NNNNNNN
NNNNN

Pole odpowiada
dacie kupna/wwozu

Tekst
Tekst
Wartość
logiczna
Tekst
Data

NNNNNNN
N
DD-MMRRRR

Tekst do 14
znaków
Tekst

Dane-podmiot. pesel

PESEL

Tekst
Dane podmiotu
Tekst

Dane-podmiot.regon

REGON

Tekst

Dane-podmiot.numer-siedzibastada

Numer siedziby stada

Tekst

Jeżeli pole nie jest
wypełnione lub brak
tego pola, to
domyślnie przyjmuje
wartość „ZUOKU”
(Ubój w rzeźni).
NN
Pole musi być
wypełnione,
jeżeli nie
wypełniono pól
REGON i
Numer siedziby
stada.
Pole musi być
wypełnione,
jeżeli nie
wypełniono pól
PESEL i Numer
siedziby stada.
Pole musi być
wypełnione,
jeżeli nie
wypełniono pól
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REGON i
PESEL.

Informacja.plik-nazwa
Informacja.dokument-typ
Informacja.cyfra-kontrolna

Nazwa pliku
Typ dokumentu
Cyfra kontrolna

Informacje
Tekst
Tekst
Liczba
natural
na

Informacja.liczba-dokumentowzbior

Liczba dokumentów w
zbiorze

Liczba
natural
na

Informacja.data-utworzenie-zbior

Data utworzenia zbioru

Data

Cyfra kontrolna zbioru
danych obliczana jest z
wykorzystaniem
algorytmu CRC32.
Cyfra ta obliczana jest
na podstawie zawartości
całego zbioru danych z
wykluczeniem
zawartości atrybutu
cyfra-kontrolna="" (dane
pomiędzy znakami ""
nie mają wpływu na
ostateczny wynik
obliczeń).

Zgodna z
faktyczną
ilością
dokumentów
DD-MMRRRR

DTD opisujące plik do importu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Wartości ze słownika Słownik typów zdarzeń na dokumencie-->
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI "ZUOKU">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE "ZUOKW">
<!--Wartości ze słownika Słownik typów importowanych dokumentów-->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_W_RZEZNI_OWCE_KOZY "ZUOK" >
<!--Wartości ze słownika Słownik kategorii ubojowych kóz-->
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZLE "K">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZA "O">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL_KASTRAT "C">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL "Z" >
<!--Wartości ze słownika Słownik kategorii ubojowych owiec-->
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_JAGNIE "J">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_MACIORKA "M">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_TRYK "T">
<!ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_SKOP "S">
<!--Wartości ze słownika Słownik gatunków zwierząt (UU_SL2025) -->
<!ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE "O">
<!ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY "K">
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa
NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ
NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_W_RZEZNI_OWCE_KOZY;"
cyfra-kontrolna
NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel
CDATA #IMPLIED
regon
CDATA #IMPLIED
numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
id-dokument
NMTOKEN #REQUIRED
data-decyzji
NMTOKEN #REQUIRED
numer-rzezni
CDATA #REQUIRED
numer-partii
CDATA #REQUIRED
data-uboju
NMTOKEN #REQUIRED
data-kupna
NMTOKEN #REQUIRED
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masa-ciala
CDATA #IMPLIED
masa-tuszy
CDATA #IMPLIED
stado-przyjete-z
CDATA #IMPLIED REQUIRED
numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
gatunek-zwierzecia
(%TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE;
| %TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY;
) #REQUIRED
kategoria-ubojowa
( %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZLE;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZA;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL_KASTRAT;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_JAGNIE;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_MACIORKA;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_TRYK;
| %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_SKOP;
) #REQUIRED
data-wystawienia
NMTOKEN #REQUIRED
podpis-wystawiajacy
(Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
typ-zdarzenia
(%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI;
|%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE;) #IMPLIED
kraj-wwozu
CDATA #IMPLIED>
Przykładowy plik do importu:
<PLIK>
<INFORMACJA plik-nazwa="ubojKozy"
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"
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numer-identyfikacyjny="NL000000000002"
typ-zdarzenia="ZUOKW"
kraj-wwozu="NL"/>
<PLIK/>
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5.

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

Standard
XML, DTD.
Zawartość
Kod pola

Dokument.id-dokument

Nazwa pola

Typ pola

Plik
Dokument
Identyfikator
Liczba
dokumentu w zbiorze
naturalna
danych

Dokument.numer-rzezni

Numer rzeźni

Tekst

Dokument.numer-partii

Numer partii uboju

Tekst

Dokument.data-decyzji

Data wydania decyzji

Data

Dokument.data-uboju

Data uboju

Data

Dokument.data-kupna

Data kupna

Data

Dokument.siedziba-przyjete-z
Dokument.podpis-wystawiajacy
Dokument.numer-weterynaryjny
Dokument.liczba-oznakowanychkolczykiem
Dokument.liczba-oznakowanychtatuazem
Dokument.data-wystawienia
Dokument.numer-w-oznakowaniu

Dane-podmiot. pesel

Format

Przyjęte z siedziby
Tekst
stada numer
Podpis wystawiającego
Wartość
zgłoszenie
logiczna
Weterynaryjny numer
Tekst
identyfikacyjny
Liczba zwierząt
Tekst
oznakowanych
kolczykiem
Liczba zwierząt
Tekst
oznakowanych
tatuażem
Data wystawienia
Data
zgłoszenia
Numer zawarty w
Tekst do 14
oznakowaniu zwierząt
znaków
Dane podmiotu
PESEL
Tekst

Dane-podmiot.regon

REGON

Tekst

Dane-podmiot.numer-siedziba-stada

Numer siedziby stada

Tekst

Informacja.plik-nazwa
Informacja.dokument-typ

Nazwa pliku
Typ dokumentu

Reguła
walidacji

Reguła
przetwarzania

Unikalny w
zbiorze z
danymi do
importu
NNNNNNN
NN-NNN
Numer partii
uboju to ciąg
od 1 do 14
znaków
alfanumerycz
nych.
DD-MMRRRR
DD-MMRRRR
DD-MMRRRR
NNNNNNN
NN-NNN

NNNNNNN
N
NNNNN

NNNNN

DD-MMRRRR

Pole musi być
wypełnione,
jeżeli nie
wypełniono pól
REGON i
Numer siedziby
stada.
Pole musi być
wypełnione,
jeżeli nie
wypełniono pól
PESEL i Numer
siedziby stada.
Pole musi być
wypełnione,
jeżeli nie
wypełniono pól
REGON i
PESEL.

Informacje
Tekst
Tekst
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Informacja.cyfra-kontrolna

Cyfra kontrolna

Liczba
naturalna

Informacja.liczba-dokumentow-zbior

Liczba dokumentów w
zbiorze

Liczba
naturalna

Informacja.data-utworzenie-zbior

Data utworzenia zbioru

Data

Cyfra kontrolna zbioru
danych obliczana jest
z wykorzystaniem
algorytmu CRC32.
Cyfra ta obliczana jest
na podstawie
zawartości całego
zbioru danych z
wykluczeniem
zawartości atrybutu
cyfra-kontrolna=""
(dane pomiędzy
znakami ""
nie mają wpływu na
ostateczny wynik
obliczeń).

Zgodna z
faktyczną
ilością
dokumentów
DD-MMRRRR
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DTD opisujące plik do importu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_SWIN_W_RZEZNI "ZUS">
<!-- Słownik gatunków zwierząt -->
<!ENTITY TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_SWINIE "S" >
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa
NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ
NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_SWIN_W_RZEZNI;"
cyfra-kontrolna
NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel
CDATA #IMPLIED
regon
CDATA #IMPLIED
numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
id-dokument
NMTOKEN #REQUIRED
data-decyzji
NMTOKEN #REQUIRED
numer-rzezni
CDATA #REQUIRED
numer-partii
CDATA #REQUIRED
data-uboju
NMTOKEN #REQUIRED
data-kupna
NMTOKEN #REQUIRED
siedziba-przyjete-z CDATA #REQUIRED
numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
liczba-oznakowanych-kolczykiem CDATA #IMPLIED
liczba-oznakowanych-tatuazem CDATA #IMPLIED
data-wystawienia
NMTOKEN #REQUIRED
numer-w-oznakowaniu CDATA #REQUIRED>
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Przykładowy plik do importu:
<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>
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6.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju świń w rzeźni wersja 2 (ubój w rzeźni, z wwozu, jednej
świni)

Standard
XML, DTD.
Zawartość
Kod pola

Nazwa pola

Typ pola

Format

Plik
Dokument
Liczba naturalna

Dokument.id-dokument

Identyfikator
dokumentu w zbiorze
danych

Dokument.numer-rzezni

Numer rzeźni

Tekst

Dokument.numer-partii

Numer partii uboju

Tekst

Dokument.data-decyzji
Dokument.data-uboju
Dokument.data-kupna

Data wydania decyzji
Data uboju
Data kupna

Data
Data
Data

DD-MM-RRRR
DD-MM-RRRR
DD-MM-RRRR

Dokument.siedzibaprzyjete-z
Dokument.podpiswystawiajacy
Dokument.numerweterynaryjny
Dokument.liczbaoznakowanychkolczykiem
Dokument.liczbaoznakowanych-tatuazem

Tekst

NNNNNNNNN
NNN

Dokument.datawystawienia
Dokument.numer-woznakowaniu
Dokument.typ-zdarzenia

Przyjęte z siedziby
stada numer
Podpis wystawiającego
zgłoszenie
Weterynaryjny numer
identyfikacyjny
Liczba zwierząt
oznakowanych
kolczykiem
Liczba zwierząt
oznakowanych
tatuażem
Data wystawienia
zgłoszenia
Numer zawarty w
oznakowaniu zwierząt
Typ zdarzenia

Dokument.kraj-wwozu

Kraj wwozu

Dane-podmiot. pesel

PESEL

Dane-podmiot.regon

REGON

Tekst

Dane-podmiot.numersiedziba-stada

Numer siedziby stada

Tekst

Reguła
walidacji

Reguła
przetwarzania

Unikalny w
zbiorze z
danymi do
importu
NNNNNNNNN
NNN
Numer partii
uboju to ciąg od
1 do 14 znaków
alfanumeryczny
ch.

Pole odpowiada
dacie
kupna/wwozu.

Wartość logiczna
Tekst

NNNNNNNN

Tekst

NNNNN

Tekst

NNNNN

Data

DD-MM-RRRR

Tekst do 14
znaków
Tekst

Tekst
Dane podmiotu
Tekst

Jeżeli pole nie jest
wypełnione lub
brak tego pola, to
domyślnie
przyjmuje wartość
„ZUSU” (Ubój w
rzeźni).
NN
Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono
pól REGON i
Numer siedziby
stada.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono
pól PESEL i
Numer siedziby
stada.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono
pól REGON i
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PESEL.

Informacje
Tekst
Tekst
Liczba naturalna

Informacja.plik-nazwa
Informacja.dokument-typ
Informacja.cyfrakontrolna

Nazwa pliku
Typ dokumentu
Cyfra kontrolna

Informacja.liczbadokumentow-zbior

Liczba dokumentów w
zbiorze

Liczba naturalna

Informacja.datautworzenie-zbior

Data utworzenia zbioru

Data

Cyfra kontrolna zbioru
danych obliczana jest
z wykorzystaniem
algorytmu CRC32.
Cyfra ta obliczana jest
na podstawie
zawartości całego
zbioru danych z
wykluczeniem
zawartości atrybutu
cyfra-kontrolna=""
(dane pomiędzy
znakami ""
nie mają wpływu na
ostateczny wynik
obliczeń).

Zgodna z
faktyczną
ilością
dokumentów
DD-MM-RRRR

DTD opisujące plik do importu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Słownik typów zdarzeń na dokumencie-->
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI "ZUSU">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE "ZUSW">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_JEDNEJ_SWINI "ZUSS">
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów-->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_SWIN_W_RZEZNI "ZUS">
<!--Słownik gatunków zwierząt-->
<!ENTITY TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_SWINIE "S" >
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa
NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ
NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_SWIN_W_RZEZNI;"
cyfra-kontrolna
NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel
CDATA #IMPLIED
regon
CDATA #IMPLIED
numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
id-dokument
NMTOKEN #REQUIRED
data-decyzji
NMTOKEN #REQUIRED
numer-rzezni
CDATA #REQUIRED
numer-partii
CDATA #REQUIRED
data-uboju
NMTOKEN #REQUIRED
data-kupna
NMTOKEN #IMPLIED
siedziba-przyjete-z CDATA #IMPLIED
numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
liczba-oznakowanych-kolczykiem CDATA #IMPLIED
liczba-oznakowanych-tatuazem CDATA #IMPLIED
data-wystawienia
NMTOKEN #REQUIRED
numer-w-oznakowaniu CDATA #REQUIRED
typ-zdarzenia
(%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI;
|%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE;
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|%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_JEDNEJ_SWINI;) #IMPLIED
kraj-wwozu
CDATA #IMPLIED>
Przykładowy plik do importu:
<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="PL012345678001"
typ-zdarzenia="ZUSU"
kraj-wwozu=""/>
<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/>
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7.

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

Standard
XML, DTD.
Zawartość
Kod pola

Nazwa pola

Typ pola

Format

Plik
Dokument
Liczba naturalna

Dokument.id-dokument

Identyfikator dokumentu
w zbiorze danych

Dokument.numermiejsca
Dokument.data-decyzji
Dokument.dataunieszkodliwienia
Dokument.dataprzyjecia
Dokument.siedzibaprzyjete-z
Dokument.gatunekzwierzecia
Dokument.podpiswystawiajacy
Dokument.numerweterynaryjny
Dokument.datawystawienia
Dokument.numeridentyfikacyjny

Numer miejsca
unieszkodliwiania zwłok
Data wydania decyzji
Data unieszkodliwienia

Tekst
Data
Data

NNNNNNNNNNNN
DD-MM-RRRR
DD-MM-RRRR

Data przyjecia do
zakładu
Przyjęte z siedziby
stada numer
Gatunek zwierzęcia

Data

DD-MM-RRRR

Tekst

NNNNNNNNNNNN

Dane-podmiot. pesel

PESEL

Dane-podmiot.regon

REGON

Tekst

Dane-podmiot.numersiedziba-stada

Numer siedziby stada

Tekst

Informacja.plik-nazwa
Informacja.dokumenttyp
Informacja.cyfrakontrolna

Nazwa pliku
Typ dokumentu

Podpis wystawiającego
zgłoszenie
Weterynaryjny numer
identyfikacyjny
Data wystawienia
zgłoszenia
Numer identyfikacyjny
zwierzęcia

Cyfra kontrolna

Reguła
walidacji

Reguła
przetwarzania

Unikalny w
zbiorze z
danymi do
importu

Tekst
Wartość logiczna
Tekst

NNNNNNNN

Data

DD-MM-RRRR

Tekst do 14 znaków
Dane podmiotu
Tekst

Pole musi być
wypełnione,
jeżeli nie
wypełniono pól
REGON i Numer
siedziby stada.
Pole musi być
wypełnione,
jeżeli nie
wypełniono pól
PESEL i Numer
siedziby stada.
Pole musi być
wypełnione,
jeżeli nie
wypełniono pól
REGON i
PESEL.

Informacje
Tekst
Tekst
Liczba naturalna

Cyfra kontrolna zbioru
danych obliczana jest z
wykorzystaniem
algorytmu CRC32.
Cyfra ta obliczana jest
na podstawie
zawartości całego
zbioru danych z
wykluczeniem
zawartości atrybutu
cyfra-kontrolna=""
(dane pomiędzy
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znakami "" nie mają
wpływu na ostateczny
wynik obliczeń).

Informacja.liczbadokumentow-zbior

Liczba dokumentów w
zbiorze

Liczba naturalna

Informacja.datautworzenie-zbior

Data utworzenia zbioru

Data

Zgodna z
faktyczną
ilością
dokumentów
DD-MM-RRRR
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DTD opisujące plik do importu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UNIESZKODLIWIENIA_ZWLOK_BYDLO_OWCE_KOZY "ZZZBOK" >
<!-- Słownik gatunków zwierząt -->
<!ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE "O" >
<!ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY "K" >
<!ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_BYDLO "B" >
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa
NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ
NMTOKEN #FIXED
"&TYP_ZGLOSZENIA_UNIESZKODLIWIENIA_ZWLOK_BYDLO_OWCE_KOZY;"
cyfra-kontrolna
NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel
CDATA #IMPLIED
regon
CDATA #IMPLIED
numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
id-dokument
NMTOKEN #REQUIRED
data-decyzji
NMTOKEN #REQUIRED
numer-miejsca
CDATA #REQUIRED
numer-partii
CDATA #REQUIRED
data-unieszkodliwienia NMTOKEN #REQUIRED
data-przyjecia
NMTOKEN #REQUIRED
siedziba-przyjete-z CDATA #REQUIRED
numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
gatunek-zwierzecia
(%TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE;
| %TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY;
| %TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_BYDLO;
) #REQUIRED
data-wystawienia
NMTOKEN #REQUIRED
podpis-wystawiajacy
(Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED>
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Przykładowy plik do importu:
<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>

Strona 27 z 41

Opis plików z danymi do importu

8.

Plik z danymi do importu danych zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok świń

Standard
XML, DTD
Zawartość
Kod pola

Nazwa pola

Identyfikator
dokumentu w zbiorze
danych
Numer miejsca
Dokument.numer-miejsca
unieszkodliwiania
zwłok
Dokument.data-decyzji
Data wydania decyzji
Dokument.dataData unieszkodliwienia
unieszkodliwienia
zwłok
Data przyjęcia do
Dokument.data-przyjecia
zakładu
Przyjęte z siedziby
Dokument.siedziba-przyjete-z
stada numer
Podpis
Dokument.podpis-wystawiajacy
wystawiającego
zgłoszenie
Weterynaryjny numer
Dokument.numer-weterynaryjny
identyfikacyjny
Dokument.liczba-zwlok
Liczba sztuk zwłok
Dokument.id-dokument

Dokument.data-wystawienia

Data wystawienia
zgłoszenia

Dokument.numer-woznakowaniu

Numer zawarty w
oznakowaniu zwierząt

Typ pola
Plik
Dokument

Format

Reguła walidacji

Reguła przetwarzania

Unikalny w
zbiorze z danymi
do importu

Liczba naturalna

Tekst

NNNNNNNNNNNN

Data

DD-MM-RRRR

Data

DD-MM-RRRR

Data

DD-MM-RRRR

Tekst

NNNNNNNNNNNN

Wartość logiczna
Tekst

NNNNNNNN

Tekst

NNNNN

Data

DD-MM-RRRR
NNNNNNNNNNNN

Dane podmiotu
Dane-podmiot. pesel

PESEL

Tekst

Dane-podmiot.regon

REGON

Tekst

Dane-podmiot.numer-siedzibastada

Numer siedziby stada

Tekst

Informacja.plik-nazwa
Informacja.dokument-typ

Nazwa pliku
Typ dokumentu

Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono pól
REGON i Numer
siedziby stada.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono pól
PESEL i Numer
siedziby stada.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli
nie wypełniono pól
REGON i PESEL.

Informacje
Tekst
Tekst

Informacja.cyfra-kontrolna

Cyfra kontrolna

Liczba naturalna

Informacja.liczba-dokumentowzbior

Liczba dokumentów w
zbiorze

Liczba naturalna

Informacja.data-utworzeniezbior

Data utworzenia
zbioru

Data

Cyfra kontrolna zbioru
danych obliczana jest z
wykorzystaniem
algorytmu CRC32.
Cyfra ta obliczana jest na
podstawie zawartości
całego zbioru danych z
wykluczeniem zawartości
atrybutu cyfrakontrolna="" (dane
pomiędzy znakami "" nie
mają wpływu na
ostateczny wynik
obliczeń).

Zgodna z
faktyczną ilością
dokumentów
DD-MM-RRRR
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DTD opisujące plik do importu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_ZWLOK_SWIN "ZZS" >
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa
NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ
NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_ZWLOK_SWIN;"
cyfra-kontrolna
NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel
CDATA #IMPLIED
regon
CDATA #IMPLIED
numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
id-dokument
NMTOKEN #REQUIRED
data-decyzji
NMTOKEN #REQUIRED
numer-miejsca
CDATA #REQUIRED
data-unieszkodliwienia NMTOKEN #REQUIRED
data-przyjecia
NMTOKEN #REQUIRED
siedziba-przyjete-z CDATA #REQUIRED
numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
liczba-zwlok
CDATA #REQUIRED
data-wystawienia
NMTOKEN #REQUIRED
numer-w-oznakowaniu CDATA #REQUIRED>
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Przykładowy plik do importu:
<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>
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9.

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

Standard
XML, DTD
Zawartość
Kod pola

Dokument.id-dokument
Dokument.gatunek-zwierzecia
Dokument.stado-z
Dokument.stado-do
Dokument.data-zdarzenia

Nazwa pola

Identyfikator
dokumentu w zbiorze
danych
Gatunek zwierzęcia
Z siedziby stada
numer
Do siedziby stada
numer
Data zdarzenia

Dokument.typ-zdarzenia

Numer
identyfikacyjny
zwierzęcia
Typ zdarzenia

Dokument.kod-kraju

Kod kraju

Dokument.numeridentyfikacyjny

Dokument,siedziba-wysylki
Dokument.data-wystawienia

Dokument.podpis-nabywajacy

Dokument.podpis-zbywajacy

Numer siedziby stada
formowania wysyłki
Data wystawienia
dokumentu

Podpis nabywającego

Podpis zbywającego

Typ pola
Plik
Dokument

Format

Liczba
naturalna

Reguła walidacji

Reguła przetwarzania

Unikalny w zbiorze z
danymi do importu

Tekst
Tekst
Tekst
Data

NNNNNNNN
NNNN
NNNNNNNN
NNNN
DD-MMRRRR

Tekst do 14
znaków
Tekst
Tekst
Tekst
Data

NNNNNNNN
NNNN
DD-MMRRRR
Poprawne wartości:
“Tak” / “Nie”.
Pole musi być
wypełnione wartością
„Nie”, jeżeli pole
Podpis zbywającego
jest wypełnione
wartością „Tak”.
Poprawne wartości:
“Tak” / “Nie”.
Pole musi być
wypełnione wartością
„Nie”, jeżeli pole
Podpis nabywającego
jest wypełnione
wartością „Tak”.

Wartość
logiczna

Wartość
logiczna

Pole
podpisZbywającego
nie może być
uzupełnione jeśli
podpisNabywającego
został podany.

Dane podmiotu

Dane-podmiot. pesel

PESEL

Tekst

Dane-podmiot.regon

REGON

Tekst

Dane-podmiot.numer- siedzibaNumer siedziby stada
stada

Informacja.plik-nazwa
Informacja. Dokument-typ

Informacja. cyfra-kontrolna

Nazwa pliku
Typ dokumentu

Cyfra kontrolna

Tekst

Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól
REGON i Numer
siedziby stada.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól PESEL
i Numer siedziby stada.

NNNNNNNN
NNNN

Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól
REGON i PESEL.

Informacje
Tekst
Tekst

Liczba
naturalna

Cyfra kontrolna zbioru
danych obliczana jest z
wykorzystaniem
algorytmu CRC32.
Cyfra ta obliczana jest
na podstawie zawartości
całego zbioru danych z
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wykluczeniem
zawartości atrybutu
cyfra-kontrolna="" (dane
pomiędzy znakami "" nie
mają wpływu na
ostateczny wynik
obliczeń).

Informacja. liczba-dokumentowzbior
Informacja.data-utworzeniezbior

Liczba dokumentów
w zbiorze
Data utworzenia
zbioru

Zgodna z faktyczną
ilością dokumentów

Liczba
naturalna
Data

DD-MMRRRR
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DTD opisujące plik do importu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_PRZEMIESZCZENIE "ZPBOK" >
<!-- Słownik typów importowanych zdarzeń zwierzęcych-->
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_KUPNO "ZPBOKK">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE "ZPBOKU">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE "ZPBOKW">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ "ZPBOKS">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA "ZPBOKZD">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_NA_TARG "ZPBOKN">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_Z_TARGU "ZPBOKT">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_NA_LUB_Z_TARGU "ZPBOKNT">
<!-- Słownik gatunków zwierząt -->
<!ENTITY % GATUNEK_BYDLO "B">
<!ENTITY % GATUNEK_OWCE "O">
<!ENTITY % GATUNEK_KOZY "K">
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa
NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ
NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_PRZEMIESZCZENIE;"
cyfra-kontrolna
NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior
NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel
CDATA #IMPLIED
regon
CDATA #IMPLIED
numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
id-dokument
NMTOKEN #REQUIRED
gatunek-zwierzecia
(%GATUNEK_BYDLO;
|%GATUNEK_OWCE;
|%GATUNEK_KOZY;) #REQUIRED
stado-z
NMTOKEN #IMPLIED
stado-do
NMTOKEN #REQUIRED
data-zdarzenia NMTOKEN #REQUIRED
typ-zdarzenia
(%TYP_ZDARZENIA_KUPNO;
|%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE;
|%TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE;
|%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ;
|%TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA;
|%TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_NA_TARG;
|%TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_Z_TARGU;
|%TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_NA_LUB_Z_TARGU;) #REQUIRED
numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
kod-kraju
CDATA #IMPLIED
siedziba-wysylki
NMTOKEN #REQUIRED
data-wystawienia
NMTOKEN #REQUIRED
podpis-nabywajacy
(Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED
podpis-zbywajacy
(Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED>
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Przykładowy plik do importu:
<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>
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10. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia zmiany stanu stada świń

Standard
XML, DTD
Zawartość
Kod pola

Nazwa pola

Typ pola

Format

Reguła walidacji

Reguła
przetwarzania

Plik
Dokument
Dokument.id-dokument
Dokument.stado-z
Dokument.stado-do

Identyfikator
dokumentu w zbiorze
danych
Z siedziby stada
numer
Do siedziby stada
numer

Tekst
Tekst

Dokument.data-zdarzenia

Data zdarzenia

Data

Dokument.typ-zdarzenia

Typ zdarzenia
Ubyło sztuk
oznakowanych
kolczykiem
Ubyło sztuk
oznakowanych
tatuażem
Numer siedziby stada
formowania wysyłki
Numer zawarty w
oznakowaniu
zwierząt

Tekst

Dokument.ubylo-kolczykiem

Dokument.ubylo -tatuazem
Dokument.siedziba-wysylki
Dokument.numeroznakowania-zwierzat
Dokument.kod-kraju

Kod kraju

Dokument.data-wystawienia

Data wystawienia
zgłoszenia

Unikalny w zbiorze
z danymi do
importu

Liczba naturalna
NNNNNNNN
NNNN
NNNNNNNN
NNNN
DD-MMRRRR

Tekst

NNNN

Tekst

NNNN

Tekst

NNNNNNNN
NNNN

Tekst do 14 znaków
Tekst
Data

Dokument.podpis-nabywajacy

Podpis nabywającego

Wartość logiczna

Dokument.podpis-zbywajacy

Podpis zbywającego

Wartość logiczna

DD-MMRRRR
Poprawne wartości:
“Tak” / “Nie”.
Pole musi być
wypełnione wartością
„Nie”, jeżeli pole
Podpis zbywającego
jest wypełnione
wartością „Tak”.
Poprawne wartości:
“Tak” / “Nie”.
Pole musi być
wypełnione wartością
„Nie”, jeżeli pole
Podpis
nabywającego jest
wypełnione wartością
„Tak”.

Dane podmiotu
Dane-podmiot. pesel

PESEL

Tekst

Dane-podmiot.regon

REGON

Tekst

Dane-podmiot.numer-siedzibastada

Numer siedziby stada

Tekst

Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól
REGON i Numer
siedziby stada.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól
PESEL i Numer
siedziby stada.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól
REGON i PESEL.

Informacje
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Informacja.plik-nazwa
Informacja.dokument-typ

Nazwa pliku
Typ dokumentu

Tekst
Tekst

Informacja.cyfra-kontrolna

Cyfra kontrolna

Liczba naturalna

Informacja.liczba-dokumentowzbior

Liczba dokumentów
w zbiorze

Liczba naturalna

Informacja.data-utworzeniezbior

Data utworzenia
zbioru

Data

Cyfra kontrolna
zbioru danych
obliczana jest z
wykorzystaniem
algorytmu CRC32.
Cyfra ta obliczana
jest na podstawie
zawartości całego
zbioru danych z
wykluczeniem
zawartości atrybutu
cyfra-kontrolna=""
(dane pomiędzy
znakami "" nie mają
wpływu na
ostateczny wynik
obliczeń).

Zgodna z
faktyczną ilością
dokumentów
DD-MMRRRR
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DTD opisujące plik do importu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_ZMIANA_STANU_STADA "ZPWS">
<!-- Słownik importowanych typów zdarzeń zwierzęcych -->
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_KUPNO "ZPWSK">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE "ZPWSU">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE "ZPWSW">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ "ZPWSS">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA "ZPWSZD">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_JEDNEJ "ZPWSJ">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_PADNIECIE "ZPWSP">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_ZABICIE "ZPWSZ">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_GOSPODARCZY "ZPWSG">
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa
NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ
NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_ZMIANA_STANU_STADA;"
cyfra-kontrolna
NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED >
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel
CDATA #IMPLIED
regon
CDATA #IMPLIED
numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED >
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
id-dokument
NMTOKEN #REQUIRED
stado-z
CDATA #IMPLIED
stado-do
CDATA #REQUIRED
data-zdarzenia NMTOKEN #REQUIRED
typ-zdarzenia
(%TYP_ZDARZENIA_KUPNO;
|%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE;
|%TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE;
|%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ;
|%TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA;
|%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_JEDNEJ;
|%TYP_ZDARZENIA_PADNIECIE;
|%TYP_ZDARZENIA_ZABICIE;
|%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_GOSPODARCZY;) #REQUIRED
ubylo-kolczykiem
CDATA
#IMPLIED
ubylo-tatuazem
CDATA
#IMPLIED
siedziba-wysylki
CDATA
#IMPLIED
numer-oznakowania-zwierzat CDATA
#REQUIRED
kod-kraju
CDATA
#IMPLIED
data-wystawienia
NMTOKEN #REQUIRED
podpis-nabywajacy
(Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED
podpis-zbywajacy
(Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED >
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Przykładowy plik do importu:
<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>
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11. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia przemieszczenia bydła poprzez targ
Standard
XML, DTD
Zawartość
Kod pola

Dokument.id-dokument

Dokument.gatunek-zwierzecia
Dokument.numer-targu
Dokument.dataprzemieszczenia
Dokument.numeridentyfikacyjny

Nazwa pola

Identyfikator
dokumentu w zbiorze
danych
Gatunek zwierzęcia
Numer targu

Typ pola

Format

Plik
Dokument
Liczba naturalna

Tekst
Tekst

Dokument.stado-z

Data
przemieszczenia
Numer
identyfikacyjny
zwierzęcia
Z siedziby stada

Data

Dokument.stado-do

Do siedziby stada

Tekst

Dokument.data-wystawienia

Data

Dokument.podpisadministratora-targu

Data wystawienia
dokumentu
Podpis administratora
targu

Dane-podmiot. pesel

PESEL

Dane podmiotu
Tekst

Dane-podmiot.regon

REGON

Tekst

Dane-podmiot.numer- targu

Numer targu

Tekst

Informacja.plik-nazwa
Informacja. Dokument-typ
Informacja. cyfra-kontrolna

Nazwa pliku
Typ dokumentu
Cyfra kontrolna

Informacje
Tekst
Tekst
Liczba naturalna

Informacja. liczba-dokumentowzbior
Informacja.data-utworzenie-zbior

Liczba dokumentów
w zbiorze
Data utworzenia
zbioru

Reguła walidacji

Reguła
przetwarzania

Unikalny w zbiorze z
danymi do importu

NNNNNNNN
NNNN
DD-MMRRRR

Tekst do 14 znaków

Tekst

NNNNNNNN
NNNN
NNNNNNNN
NNNN
DD-MMRRRR

Wartość logiczna

NNNNNNNN
NNNN

Cyfra kontrolna
zbioru danych
obliczana jest z
wykorzystaniem
algorytmu
CRC32.
Cyfra ta obliczana
jest na podstawie
zawartości całego
zbioru danych z
wykluczeniem
zawartości
atrybutu cyfrakontrolna=""
(dane pomiędzy
znakami ""
nie mają wpływu
na ostateczny
wynik obliczeń).

Zgodna z faktyczną
ilością dokumentów

Liczba naturalna
Data

Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól REGON i
Numer targu.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól PESEL i
Numer targu.
Pole musi być
wypełnione, jeżeli nie
wypełniono pól REGON i
PESEL.

DD-MMRRRR
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DTD opisujące plik do importu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Wartości ze słownika Słownik typów importowanych dokumentów-->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_PRZEMIESZCZENIE_POPRZEZ_TARG "ZTBOK" >
<!--Wartości ze słownika Słownik gatunków zwierząt-->
<!ENTITY % GATUNEK_BYDLO "B">
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE-POPRZEZ-TARG (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa
NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ
NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_PRZEMIESZCZENIE_POPRZEZ_TARG;"
cyfra-kontrolna
NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel
CDATA #IMPLIED
regon
CDATA #IMPLIED
numer-targu
CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
id-dokument
NMTOKEN #REQUIRED
gatunek-zwierzecia
(%GATUNEK_BYDLO; #REQUIRED
numer-targu
NMTOKEN #REQUIRED
data-przemieszczenia NMTOKEN #REQUIRED
numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
stado-z
NMTOKEN #IMPLIED
stado-do
NMTOKEN #IMPLIED
data-wystawienia
NMTOKEN #REQUIRED
podpis-administratora-targu (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED>

Przykładowy plik do importu:
<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/>
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