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 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
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nadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
awie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
i Rozwoju Wsi.

Z szacunkiem

(-) Marek Belka



Projekt 

U S T A W A 

z dnia      

 

o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i reje-

stracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) gospodarstwo: 

a) w odniesieniu do koniowatych – gospodarstwo lub 

przedsiębiorstwo rolne, ośrodek treningowy, stajnię 

albo pomieszczenie lub inne miejsce, w którym 

koniowate są zwyczajowo przetrzymywane, 

utrzymywane lub hodowane, 

b) w odniesieniu do świń – budynek, zagrodę lub, 

w  przypadku hodowli prowadzonej na otwartej 

przestrzeni, miejsce, w którym zwierzęta te są 

przetrzymywane, utrzymywane lub hodowane, 

c) w odniesieniu do bydła – gospodarstwo w rozumie-

niu art. 2 tiret drugie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 z dnia 

17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfika-

cji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania 

wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.Urz. WE 

L  204 z 11.08.2000; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 3 t. 30, str. 248), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1760/2000”, 
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d) w odniesieniu do owiec i kóz – gospodarstwo 

w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) 

nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiają-

cego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 

i dyrektywy 92/102/EWG oraz 64/432/EWG (Dz.Urz. 

UE L 5 z 09.01.2004), zwanego dalej „roz-

porządzeniem nr 21/2004”;”, 

b) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

„10) podmiot prowadzący zakład przetwórczy – podmiot 

prowadzący co najmniej jeden z zakładów, o których 

mowa w załączniku 1 ust. 9, 11 i 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 

z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi (Dz.Urz. WE L 273 

z 10.10.2002); 

 11) posiadacz zwierzęcia: 

a) w odniesieniu do bydła – podmiot, o którym mowa 

w art. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1760/2000, 

b) w odniesieniu do owiec i kóz – podmiot, o którym 

mowa w art. 2 lit. c rozporządzenia nr 21/2004, 

c) w odniesieniu do świń i koniowatych – osobę 

fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organiza-

cyjną nieposiadającą osobowości prawnej, włada-

jącą zwierzęciem, nawet tymczasowo;”; 

2) w art. 3:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Tworzy się System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, 

zwany dalej „Systemem”, który obejmuje: 

1) elementy, o których mowa w art. 3 rozporządzenia 

nr 1760/2000 – w odniesieniu do bydła; 

2) elementy, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozpo-

rządzenia nr 21/2004 – w odniesieniu do owiec i kóz; 

3) rejestr, znaki identyfikacyjne i księgi rejestracji świń; 

4) rejestry oraz paszporty koni i koniowatych innych niż 

koń gatunków; 

5) inne ewidencje oraz dokumentacje dotyczące 

zwierząt gospodarskich.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Rejestry, o których mowa w art. 3 lit. b rozporządzenia 

nr 1760/2000, art. 3 ust. 1 lit. d rozporządzenia 

nr 21/2004 oraz w art. 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy, 

tworzą rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych 

i  siedzib stad tych zwierząt, zwany dalej „rejestrem 

zwierząt gospodarskich oznakowanych”.”; 

3) w art. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wyłączenie z obowiązku oznakowania, prowadzenia 

księgi rejestracji i zgłaszania zwierząt gospodarskich do 

rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych przez 

posiadacza zwierzęcia utrzymującego nie więcej niż 

jedną świnię, z przeznaczeniem na własne potrzeby,”; 

4) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Agencja udostępnia, na wniosek Komisji Europejskiej, 

właściwych organów państw członkowskich i podmiotów, 

o których mowa w art. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 

i  art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004, w zakresie ure-

gulowanym w przepisach rozporządzenia nr 1760/2000, 
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rozporządzenia nr 21/2004 oraz w przepisach niniejszej 

ustawy, dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych.”; 

5) w art. 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych 

gromadzi się dane dotyczące dostawców oraz:  

1) w odniesieniu do bydła i świń dane dotyczące: 

a) posiadaczy zwierząt gospodarskich, 

b) zwierząt gospodarskich, 

c) siedzib stad; 

2) w odniesieniu do owiec i kóz – dane określone w art. 7 

ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004; 

3) dane dotyczące zwłok zwierząt gospodarskich oraz 

miejsc unieszkodliwiania zwłok tych zwierząt. 

  2. Dane dotyczące siedziby stada świń mogą być usunięte 

z  rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych po 

upływie okresu, o którym mowa w art. 11 ust. 2, nie 

wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od dnia 

zaprzestania przetrzymywania, utrzymywania lub hodowli 

zwierząt gospodarskich w danej siedzibie stada.”; 

6) w art. 12: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zgłasza 

kierownikowi biura: 

1) informacje określone w art. 7 ust. 1 tiret drugie 

rozporządzenia nr 1760/2000, w terminie 7 dni  

– w przypadku bydła; 

2) informacje określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia 

nr 21/2004 – w przypadku owiec i kóz.”, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do posiadaczy świń 

władających nimi tymczasowo w związku z: 

1) prowadzeniem zarobkowego przewozu zwierząt; 

2) organizowaniem wystaw, pokazów lub konkursów; 

3) przetrzymywaniem zwierząt gospodarskich w miej-

scach gromadzenia zwierząt.", 

c) uchyla się ust. 5; 

7) w art. 17: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Oznakowanie zwierząt gospodarskich polega na: 

1) oznakowaniu bydła w sposób określony w art. 4 

rozporządzenia nr 1760/2000 oraz w art. 1 rozpo-

rządzenia Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 

29  kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe 

zasady wykonywania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 w zakresie 

dotyczącym kolczyków, paszportów i rejestrów w go-

spodarstwach (Dz.Urz. UE L 163 z 30.04.2004), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 911/2004"; 

2) oznakowaniu owcy i kozy w sposób określony  

w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 21/2004, 

a ponadto:  

a) założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka 

z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospo-

darskiego albo duplikatu kolczyka – w przypadku 

owcy przeznaczonej do handlu, 
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b) wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego zwierzę-

cia gospodarskiego – w przypadku owcy 

nieprzeznaczonej do handlu,  

c) założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka 

z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospo-

darskiego albo duplikatu kolczyka, albo 

umieszczeniu na pęcinie opaski z numerem 

identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego  

– w przypadku kozy; 

3) wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego 

albo założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym 

zwierzęcia gospodarskiego, albo duplikatu kolczyka.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Termin dotyczący oznakowania owiec i kóz, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, 

wynosi 30 dni od dnia urodzenia zwierzęcia.”; 

8) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Numer identyfikacyjny świni: 

1) jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się 

urodziło lub w której po raz pierwszy zostało 

zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich 

oznakowanych; 

2) umożliwia określenie miejsca jej pochodzenia; 

3) jest przechowywany w rejestrze zwierząt 

gospodarskich oznakowanych."; 

9) w art. 19 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Posiadacz bydła zgłasza kierownikowi biura fakt 

oznakowania zwierzęcia, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporzą-

dzenia nr 1760/2000, nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia urodzenia tego zwierzęcia. 
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 2. Kierownik biura jest organem właściwym w sprawach 

związanych z wydawaniem paszportu bydła i jego duplikatu 

oraz przyjmowaniem zwrotu paszportu bydła lub 

tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego określonego 

w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 911/2004."; 

10) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. 1. Posiadacz owcy lub kozy zgłasza kierownikowi 

biura fakt oznakowania zwierzęcia, zgodnie z art. 4 

ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, nie później niż 

w  terminie 30 dni od dnia urodzenia tego 

zwierzęcia, z zastrzeżeniem art. 22. 

2. Posiadacz świni jest obowiązany bezzwłocznie 

oznakować zwierzę i fakt ten zgłosić kierownikowi 

biura nie później niż przed dniem opuszczenia 

przez to zwierzę siedziby stada, określając liczbę 

oznakowanych zwierząt, z zastrzeżeniem art. 22. 

3. Termin dotyczący identyfikacji i rejestracji owiec 

i  kóz, o którym mowa w art. 4 ust. 4 rozporzą-

dzenia nr 21/2004, wynosi 7 dni. 

4. Kierownik biura nadaje, w drodze decyzji, nowy 

numer identyfikacyjny zwierzęciu gospodarskiemu 

i nakazuje założenie kolczyka z nowo nadanym 

numerem na koszt Agencji, w przypadku gdy 

numer identyfikacyjny nadany zwierzęciu 

w  państwie wysyłki nie może być stosowany 

w  Systemie."; 

11) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. 1. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa  

w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, 

dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, 

nie później jednak niż w dniu jesiennego 

przeglądu stada, spisu owiec i kóz w tym stadzie 
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obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne 

tych zwierząt.  

2. Liczbę owiec i kóz ustaloną podczas spisu, 

o którym mowa w ust. 1, umieszcza się 

w księdze rejestracji owiec lub kóz, w rozumieniu 

art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004. 

3. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa  

w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, 

przekazuje kierownikowi biura liczbę i numery 

identyfikacyjne owiec i kóz ustalone podczas 

spisu, w terminie 7 dni od dnia jego dokonania.";  

12) w art. 22 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Zwierzę gospodarskie przywożone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, które 

pozostaje na terytorium Unii Europejskiej, podlega 

oznakowaniu i zgłoszeniu kierownikowi biura przed 

opuszczeniem przez to zwierzę gospodarstwa 

przeznaczenia, jednak nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej, 

chyba że miejscem jego przeznaczenia jest rzeźnia, 

a uboju tego zwierzęcia dokona się w terminie: 

1) określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 

– w przypadku bydła; 

2) określonym w art. 4 ust. 4 tiret trzecie rozporządzenia 

nr 21/2004 – w przypadku owiec i kóz; 

3) 30 dni – w przypadku świń. 

 2. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przywiezionego 

z  państwa członkowskiego jest obowiązany zgłosić 

kierownikowi biura wwóz tego zwierzęcia w terminie 7 dni 

od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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chyba że miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, 

a jego uboju dokona się w terminie: 

1) określonym w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1760/2000 

– w przypadku bydła; 

2) określonym w art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 21/2004  

– w przypadku owiec i kóz; 

3) 30 dni – w przypadku świń.”; 

13) art. 23 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 23. 1. Posiadacz bydła, o którym mowa w art. 7 rozpo-

rządzenia nr 1760/2000, umieszcza w księdze 

rejestracji, w rozumieniu art. 7 ust. 1 tiret pierwsze 

rozporządzenia nr 1760/2000, informacje określo-

ne w art. 8 rozporządzenia nr 911/2004. 

2. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa w art. 5 

ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, umieszcza 

w księdze rejestracji informacje określone w art. 5 

ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004.  

3. Posiadacz świni, z wyłączeniem podmiotu prowa-

dzącego rzeźnię, zarobkowy przewóz zwierząt 

oraz przetrzymującego zwierzęta w miejscach 

gromadzenia zwierząt albo na wystawach, 

pokazach lub konkursach jest obowiązany 

prowadzić księgę rejestracji, w której umieszcza 

numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt 

gospodarskich w tej siedzibie. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze 

rozporządzenia: 

1) określi: 

a) sposób prowadzenia księgi rejestracji, 
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b) wzór tej księgi prowadzonej w formie 

papierowej, 

c) zakres danych umieszczanych w tej księdze 

dla świń,  

2) może określić szczegółowy zakres danych 

umieszczanych w księdze rejestracji dla 

zwierząt gospodarskich innych niż świnia 

gatunków 

– biorąc pod uwagę możliwość ustalania 

wszelkich przemieszczeń zwierząt gospodarskich 

oraz mając na względzie obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Unii Europejskiej."; 

14) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. 1. Podmiot przetrzymujący zwierzęta na wystawach, 

pokazach lub konkursach jest obowiązany do 

prowadzenia ewidencji zwierząt przywiezionych do 

tych miejsc, w formie papierowej lub elektronicznej. 

2. Posiadacz zwierząt, które mają być przewiezione 

na wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca 

gromadzenia zwierząt: 

1) przekazuje podmiotowi prowadzącemu te 

miejsca: 

a) opatrzony podpisem wykaz przewożonych 

zwierząt zawierający ich numery 

identyfikacyjne,  

b) świadectwa zdrowia tych zwierząt, jeżeli 

wymóg posiadania takich świadectw jest 

określony w przepisach o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz o zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt; 
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2) udostępnia do wglądu podmiotowi prowadzące-

mu te miejsca paszporty zwierząt – w przypa-

dku bydła i koniowatych.  

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia 

ewidencji, o której mowa w ust. 1, zakres danych 

w niej umieszczanych, a także wzór tej ewidencji 

prowadzonej w formie papierowej, mając na 

względzie potrzebę zapewnienia kontroli 

przemieszczania zwierząt, ochronę zdrowia ludzi 

oraz zwierząt, a także obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Unii Europejskiej.”; 

15) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. Podmiot prowadzący księgę rejestracji, o której 

mowa w art. 23, lub ewidencję, o której mowa  

w art. 24 ust. 1, jest obowiązany przechowywać 

dane w nich zawarte przez okres 3 lat od dnia utraty 

posiadania zwierzęcia.”; 

16) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu: 

„Art. 25a. 1. Termin dotyczący przechowywania przez 

posiadacza owcy lub kozy dokumentu, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, 

wynosi 3 lata od dnia przewozu zwierząt do 

miejsca przeznaczenia. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, 

w  drodze rozporządzenia, wzór dokumentu, 

o  którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 

nr  21/2004, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia kontroli przemieszczania zwierząt, 

ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także 

obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii 

Europejskiej.”; 
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17) w art. 29 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) mają w szczególności prawo do bezpośredniego dostępu 

do danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierząt gospodarskich ozna-

kowanych oraz do dokonywania korekt i uzupełnień 

w tych rejestrach, a także do wprowadzania do rejestru 

zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statu-

sie epizootycznym siedzib stad;”; 

18) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Agencja oraz 

podmioty, o których mowa w art. 5, są obowiązane 

do współpracy w zakresie zapewnienia prawidło-

wego funkcjonowania Systemu. 

2. Agencja zapewnia w zakresie nadzoru, o którym 

mowa w art. 29, oraz współpracy, o której mowa 

w  ust. 1, organom Inspekcji Weterynaryjnej lub 

osobom upoważnionym przez te organy: 

1) dostęp do danych zawartych w rejestrze 

zwierząt gospodarskich oznakowanych 

poprzez: 

a) umożliwienie wglądu do tego rejestru, 

b) udostępnienie elektronicznych nośników 

informacji, 

c) umożliwienie sporządzania wydruków tych 

danych; 

2) dostęp do innych danych Systemu poprzez: 

a) umożliwienie wglądu do dokumentów, 

b) przekazywanie na żądanie pisemnych lub 

ustnych informacji objętych tym Systemem, 
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c) umożliwienie sporządzania odpisów, 

wyciągów, kopii lub fotokopii dokumentów; 

3) możliwość: 

a) wprowadzania do rejestru zwierząt 

gospodarskich oznakowanych informacji 

o statusie epizootycznym siedzib stad, 

b) dokonywania korekt i uzupełnień danych 

zawartych w rejestrach, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierząt 

gospodarskich oznakowanych. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze 

rozporządzenia, określi:  

1) sposób wykonywania nadzoru, o którym mowa 

w art. 29,  

2) warunki i sposób współpracy, o której mowa 

w ust. 1,  

3) sposób wprowadzania do rejestru zwierząt 

gospodarskich oznakowanych informacji 

o statusie epizootycznym siedzib stad, 

4) zakres i sposób dokonywania korekt i uzupeł-

nień danych zawartych w rejestrach, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze 

zwierząt gospodarskich oznakowanych 

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania Systemu oraz ochronę zdrowia 

ludzi i zwierząt.”; 

19) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

„Art. 32a. 1. Agencja i organy Inspekcji Weterynaryjnej są 

organami właściwymi do przyjmowania: 
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1) informacji, o których mowa w art. 5 ust. 5 

rozporządzenia nr 21/2004 i art. 7 ust. 3 

rozporządzenia nr 1760/2000; 

2) kopii dokumentu, o którym mowa w art. 6 

ust. 3 rozporządzenia nr 21/2004. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa współ-

pracuje z Komisją Europejską i właściwymi 

organami państw członkowskich w zakresie 

przekazywania informacji, o których mowa  

w art. 8 rozporządzenia nr 1760/2000, art. 4 

ust. 8, art. 5 ust. 6 i art. 11 ust. 1 rozporządzenia 

nr 21/2004 oraz art. 10 rozporządzenia 

nr 911/2004. 

3. Główny Lekarz Weterynarii sporządza i przesyła 

do Komisji Europejskiej raport, o którym mowa 

w   art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady w celu 

wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 

Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 

minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych 

w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła 

(Dz.Urz. UE L 156 z 25.06.2003).”; 

20) w art. 33 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kto: 

1) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub 

podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy, nie 

zgłasza kierownikowi biura, siedziby stada lub miejsca 

unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych w celu nadania 

numeru siedziby stada lub numeru miejsca 

unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich,  
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2) będąc podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy, 

nie zgłasza faktu unieszkodliwiania zwłok zwierząt 

gospodarskich kierownikowi biura, w terminie 7 dni od 

dnia jego dokonania, 

3) prowadząc wystawy, pokazy lub konkursy albo miejsca 

gromadzenia zwierząt przyjmuje zwierzęta bez wykazu 

lub bez świadectwa zdrowia, o których mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 1, 

4) będąc posiadaczem paszportu koniowatego, nie zwraca 

w terminie 7 dni paszportu koniowatego podmiotowi, 

o którym mowa w art. 5, w przypadku padnięcia albo 

uboju koniowatego,  

5) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie 

dokonuje jego oznakowania zgodnie z przepisami Unii 

Europejskiej i niniejszej ustawy,  

6) będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie zaopatruje jej 

w dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporzą-

dzenia nr 21/2004, 

7) będąc posiadaczem bydła albo koniowatego, nie 

zaopatruje go w paszport,  

8) będąc posiadaczem zwierzęcia przywiezionego 

z państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, nie 

zgłasza kierownikowi biura albo podmiotowi, o którym 

mowa w art. 5, wwozu zwierzęcia zgodnie z przepisami 

ustawy,  

9) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, z wyją-

tkiem podmiotu prowadzącego rzeźnię, zarobkowy 

przewóz zwierząt oraz przetrzymującego świnie 

w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach, 

pokazach lub konkursach, nie prowadzi księgi rejestracji 

lub będąc podmiotem przetrzymującym zwierzęta na 
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wystawach, pokazach lub konkursach, nie prowadzi 

ewidencji zwierząt przywiezionych do tych miejsc, 

10) będąc posiadaczem owcy lub kozy nie dokonuje spisu 

owiec i kóz lub nie umieszcza liczby owiec i kóz 

ustalonej podczas spisu w księdze rejestracji lub nie 

przekazuje kierownikowi biura liczby i numerów 

identyfikacyjnych owiec i kóz ustalonych podczas tego 

spisu,  

11) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego nie 

przekazuje Agencji albo organom Inspekcji 

Weterynaryjnej informacji związanych z identyfikacją 

i rejestracją zwierząt 

– podlega karze grzywny."; 

21) użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy: 

a) „miejsca utylizacji zwłok” zastępuje się użytymi w odpowie-

dniej liczbie i przypadku wyrazami „miejsca unieszkodliwia-

nia zwłok”,  

b) „podmiot prowadzący zakład utylizacyjny” zastępuje się 

użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami 

„podmiot prowadzący zakład przetwórczy”. 

 

Art. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 4 oraz 

art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 oraz 

art. 32 ust. 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem art. 2 ust. 1 pkt 2, 10 i 11, art. 3 ust. 1 i 1a, art. 6 pkt 1, art. 7 ust. 3, 

art. 8 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1, 4 i 5, art. 17 ust. 1, 2 i 2a, art. 18 ust. 1, art. 19 

ust. 1 i 2, art. 20 i 20a, art. 22 ust. 1 i 2, art. 23 i 25a ustawy, o której mowa w 
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art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 9 

lipca 2005 r. 

 

 

7/02/esz 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) został przygotowany głównie 

w związku z przyjęciem rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 

2003 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz i zmieniają-

cego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG 

(Dz.Urz. UE L 5 z 09.01.2004). Ponadto zmiany w przedmiotowej ustawie wynikają 

z konieczności uporządkowania systemu prawnego w zakresie prowadzenia 

ewidencji i ksiąg rejestracji zwierząt przez podmioty prowadzące miejsca 

gromadzenia, zarobkowy skup i przewóz zwierząt. 

W związku z powyższym projektowana ustawa wprowadza następujące zmiany: 

1) zmiana proponowana w art. 1 pkt 1 lit. a, w którym w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 

rozszerzona została definicja gospodarstwa, wynika z konieczności odwołania 

się do definicji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1760/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającym system identyfikacji 

i rejestracji bydła i dotyczącym etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny 

oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.Urz. WE L 163 

z 30.04.2000) w przypadku gospodarstwa utrzymującego bydło oraz 

w rozporządzeniu Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. 

ustanawiającym system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, zmieniającym 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102 oraz 64/432/EWG 

(Dz.Urz. UE L 5 z 09.01.2004) w przypadku gospodarstwa utrzymującego 

owce i kozy,  

2) zmiana proponowana w art. 1 pkt 1 lit. b, w którym w art. 2 w ust. 1 nadaje się 

nowe brzmienie pkt 10 wynika z konieczności zmiany nazwy „zakład 

utylizacyjny” na „zakład przetwórczy”, które to zakłady są określone 

w załączniku 1 ust. 9, 11 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego 
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przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. WE L 273 z 10.10.2002), 

3) zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 1 lit. b, w której nadaje się nowe 

brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 11, wynika z powodów, o których mowa w pkt 1, 

4) zmiana proponowana w art. 1 pkt 2 lit. a, w którym nadaje się nowe brzmienie 

art. 3 ust. 1, wynika z konieczności włączenia do Systemu Identyfikacji 

i Rejestracji Zwierząt dokumentów przewozowych dla owiec i kóz, które to 

dokumenty zostały wprowadzone przepisami rozporządzenia nr 21/2004. 

Ponadto nowe brzmienie art. 3 ust. 1 ustawy pozwala na uniknięcie 

powtórzenia brzmienia przepisów rozporządzeń nr 1760/2000 w zakresie 

bydła i nr 21/2004 w zakresie owiec i kóz, 

5) zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 2 lit. b, polegająca na dodaniu ust. 1a, 

pozwala na zachowanie pojęcia rejestru zwierząt gospodarskich 

oznakowanych, bez powtarzania przepisów przedmiotowych rozporządzeń 

Unii Europejskiej, 

6) zmiana proponowana w art. 1 pkt 3, w którym nadaje się nowe brzmienie art. 6 

pkt 1, jest związana z nadaniem nowego brzmienia art. 3 ust. 2 dyrektywy 

92/102 (Dz.Urz. WE L 355 z 05.12.1992), 

7) zmiana proponowana w art. 1 pkt 4, w którym nadaje się nowe brzmienie art. 7 

ust. 3, wynika z konieczności wskazania przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących systemu identyfikacji i rejestracji bydła, owiec i kóz, jako 

podstawowych w zakresie udostępniania Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim Unii Europejskiej informacji zawartych w rejestrze zwierząt 

gospodarskich oznakowanych, 

8) zmiana proponowana w art. 1 pkt 5, w którym nadaje się nowe brzmienie art. 8 

ust. 1 i 2, wynika z konieczności uporządkowania przepisu w związku 

z wejściem w życie rozporządzenia nr 21/2004, 

9) zmiana proponowana w art. 1 pkt 6 lit. a, w którym nadaje się nowe brzmienie 

art. 12 ust. 1, wynika z konieczności uniknięcia podwójnego uregulowania 

kwestii zgłaszania Agencji zdarzeń związanych ze zmianą stanu stada 
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w związku z wejściem w życie właściwych przepisów rozporządzenia 

nr 21/2004 w odniesieniu do owiec i kóz oraz rozporządzenia nr 1760/2000 

w odniesieniu do bydła. Ponadto zmiana proponowana w art. 1 pkt 6 lit. b, 

w którym nadaje się nowe brzmienie art. 12 ust. 4, wynika z braku 

w przepisach wspólnotowych derogacji w odniesieniu do miejsc letniego 

wypasu bydła na terytorium Polski. Konsekwencjami tej zmiany są zmiany 

zaproponowane w art. 1 pkt 6 lit. c i pkt 15, 

10) zmiana proponowana w art. 1 pkt 7, w którym dokonuje się nowelizacji art. 17 

ust. 2 pkt 1 i 2, wynika z konieczności uniknięcia podwójnego uregulowania 

kwestii oznakowania bydła, owiec i kóz oraz wprowadzenia przepisami 

rozporządzenia nr 21/2004 obowiązku wyboru przez państwo członkowskie 

dodatkowego sposobu oznakowania owiec i kóz. Dodanie po ust. 2 ust. 2a 

wynika z nałożonego na państwa członkowskie obowiązku określenia 

nieprzekraczalnego terminu, w którym owce i kozy powinny zostać 

oznakowane zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, 

11) zmiana proponowana w art. 1 pkt 8, w którym nadaje się nowe brzmienie 

art. 18 ust. 1, wynika z konieczności uniknięcia podwójnego uregulowania 

kwestii dotyczącej numerów identyfikacyjnych dla bydła, owiec i kóz, które są 

szczegółowo określone w rozporządzeniach nr 1760/2000 i nr 21/2004, 

12) zmiana proponowana w art. 1 pkt 9, w którym nadaje się nowe brzmienie 

art. 19 ust. 1 i 2, wynika z konieczności uniknięcia podwójnego uregulowania 

kwestii dotyczących obowiązków nakładanych na posiadaczy bydła, które 

szczegółowo określa rozporządzenie nr 1760/2000. Ponadto konieczne jest 

wskazanie właściwej władzy, do której kompetencji należą sprawy związane 

z wydawaniem i przyjmowaniem zwrotów paszportów bydła, określonych 

przepisami rozporządzenia Komisji nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 w zakresie dotyczącym 

kolczyków, paszportów i rejestrów w gospodarstwach (Dz.Urz. UE L 163 

z 30.04.2004), 
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13) zmiana proponowana w art. 1 pkt 10, w którym nadaje się nowe brzmienie 

art. 20, wynika z potrzeby sprostowania oczywistego błędu wynikającego 

z niewłaściwego odesłania do przepisu oraz z konieczności określenia terminu 

oznakowania owiec i kóz przez posiadaczy tych zwierząt oraz zgłaszania tego 

faktu właściwym władzom, w związku z wejściem w życie przepisów 

rozporządzenia nr 21/2004, 

14) zmiana proponowana w art. 1 pkt 11, polegająca na dodaniu art. 20a, wynika 

z konieczności wprowadzenia obowiązku dokonywania przez posiadacza 

owiec i kóz corocznego spisu zwierząt w stadzie, który to obowiązek jest 

nałożony przepisami rozporządzenia nr 21/2004, 

15) zmiana proponowana w art. 1 pkt 12, w którym nadaje się nowe brzmienie 

art. 22 ust. 1 i 2, wynika z konieczności uniknięcia podwójnego uregulowania 

kwestii dotyczącej terminu uboju w rzeźni bydła, owiec i kóz przywiezionych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw trzecich zanim zwierzęta te będą podlegały 

obowiązkowi oznakowania. Okresy te są szczegółowo określone przepisami 

rozporządzeń nr 21/2004 i nr 1760/2000, 

16) zmiana proponowana w art. 1 pkt 13, w którym nadaje się nowe brzmienie 

art. 23, wynika z wejścia w życie przepisów rozporządzenia nr 1760/2000 oraz 

nr 21/2004, które wyłączają z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji stada 

bydła, owiec lub kóz wyłącznie podmioty prowadzące zarobkowy przewóz 

zwierząt. Ponadto zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji stada 

bydła szczegółowo określa rozporządzenie nr 911/2004, 

17) zmiana proponowana w art. 1 pkt 14, w którym nadaje się nowe brzmienie 

art. 24, wynika z chęci uniknięcia podwójnego uregulowania kwestii 

dokumentacji, do prowadzenia której są obowiązane podmioty prowadzące 

działalność w zakresie zarobkowego skupu, przewozu i sprzedaży oraz miejsc 

gromadzenia zwierząt. Kwestie te zostały uregulowane ustawą z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz w przepisach wykonawczych 

do tej ustawy, tj. rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
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– z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1010), 

– z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu 

zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1011), 

– z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego 

przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku 

z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1012), 

18) zmiana proponowana w art. 1 pkt 15, w którym nadaje się nowe brzmienie  

art. 25, jest konsekwencją zmiany dokonanej w art. 24 przedmiotowej ustawy, 

19) zmiana proponowana w art. 1 pkt 16, w którym dodaje się art. 25a, wynika 

z obowiązku wprowadzenia przez państwa członkowskie, zgodnie z art. 6 

ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, dokumentu przewozowego dla owiec i kóz 

przemieszczanych na terytorium danego państwa członkowskiego oraz 

związanych z tym obowiązków posiadaczy tych zwierząt, 

20) zmiana proponowana w art. 1 pkt 17, w którym nadaje się nowe brzmienie 

art. 29 ust. 2 pkt 1, jest spowodowana koniecznością umożliwienia organom 

Inspekcji Weterynaryjnej dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich 

oznakowanych oraz rejestrów koniowatych, w tym do wprowadzania korekt 

i uzupełnień w tych rejestrach, a także do wprowadzania do rejestru zwierząt 

gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym siedzib 

stad,  

21) zmiana proponowana w art. 1 pkt 18, w którym nadaje się nowe brzmienie 

art. 32, wynika z konieczności zwiększenia zakresu dostępu Inspekcji 

Weterynaryjnej do danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych w Centralnej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji 
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i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie zakres nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej 

nad Systemem Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt określony w art. 29 

przedmiotowej ustawy i dostęp określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu współpracy organów 

Inspekcji Weterynaryjnej oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych 

(Dz. U. Nr 131, poz. 1412) jest niewystarczający i wymaga rozszerzenia oraz 

szczegółowego uregulowania, 

22) zmiana proponowana w art. 1 pkt 19, w którym dodaje się nowy art. 32a, 

wynika z konieczności wskazania właściwych władz i ich kompetencji 

w zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia nr 1760/2000, 

nr 21/2004 oraz nr 1082/2003, 

23) zmiana proponowana w art. 1 pkt 20 wynika z konieczności rozszerzenia 

katalogu przepisów karnych o wykroczenia związane z niestosowaniem 

przepisów rozporządzenia nr 21/2004, a ponadto konieczności ujednolicenia 

nomenklatury związanej z unieszkodliwianiem produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz 

zwłok zwierzęcych, 

24) zmiana proponowana w art. 1 pkt 21, w której wyrazy „utylizacja” i „podmiot 

prowadzący zakład utylizacyjny” zastępuje się wyrazami „unieszkodliwianie” 

i  „podmiot prowadzący zakład przetwórczy” wynika z konieczności 

ujednolicenia nomenklatury dotyczącej unieszkodliwiania produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi, używanej w polskim systemie prawnym. 

Wejście w życie art. 2 ust. 1 pkt 2, 10 i 11, art. 3 ust. 1 i 1a, art. 6 pkt 1, art. 7 

ust. 3, art. 8 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1, 4 i 5, art. 17 ust. 1, 2 i 2a, art. 18 ust. 1, art. 19 

ust. 1 i 2, art. 20 i 20a, art. 22 ust. 1 i 2, art. 23 i 25a ustawy, o której mowa 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z dniem 9 lipca 2005 r. jest 

związane z brzmieniem art. 17 rozporządzenia nr 21/2004, który stanowi, że 

przepisy, które znalazły swoje odniesienie w projekcie ustawy, stosuje się od dnia 

9 lipca 2005 r.  
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Wejście w życie projektowanej ustawy dostosuje krajowe przepisy w zakresie 

systemu identyfikacji i rejestracji owiec i kóz do przepisów obowiązujących 

w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Umożliwi to pełną 

kontrolę przemieszczeń owiec i kóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii 

Europejskiej. 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowana ustawa nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych ( Dz. U. Nr 239, poz. 2039 

i z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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OCENA  SKUTKÓW  REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które będzie oddziaływać projektowana ustawa 

Projektowana ustawa będzie oddziaływać na Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu identyfikacji 

i rejestracji zwierząt, Inspekcję Weterynaryjną odpowiedzialną za sprawowanie 

kontroli nad systemem identyfikacji i rejestracji zwierząt, posiadaczy owiec i kóz 

obowiązanych do oznakowania owiec i kóz oraz prowadzenia ksiąg rejestracji tych 

gatunków zwierząt w swoich gospodarstwach oraz podmioty prowadzące miejsca 

gromadzenia, zarobkowy skup i przewóz zwierząt. 

 

2. Wpływ wejścia w życie projektowanej ustawy na dochody i wydatki budżetu  

i sektora publicznego 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje dodatkowych obciążeń dla 

budżetu państwa. 

 
3. Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie mieć wpływu na rynek pracy. 

 
4. Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną 

gospodarki 

Wejście w życie projektowanej ustawy może mieć wpływ na konkurencyjność 

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki przez zwiększenie wiarygodności polskich 

producentów poprzez umożliwienie dokładnego śledzenia przemieszczeń owiec 

i kóz. 

 
5. Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionów 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację 

i rozwój regionów. 
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6. Konsultacje  

Projekt ustawy został przesłany do konsultacji zainteresowanym związkom 

hodowców, organizacjom społecznym i związkom branżowym, w tym: 

1) Polskiemu Związkowi Owczarskiemu, 

2) Polskiemu Związkowi Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”, 

3) Związkowi Zawodowemu Rolników „Ojczyzna”, 

4) Związkowi Zawodowemu Rolnictwa „Samoobrona”, 

5) Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. 

W projekcie uwzględniono uwagę Polskiego Związku Owczarskiego dotyczącą 

zapewnienia możliwości dodatkowego oznakowania kóz przez założenie kolczyka 

z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego lub duplikatu tego 

kolczyka albo założenie opaski z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia 

gospodarskiego na pęcinę zwierzęcia. Propozycja nowego brzmienia przepisu 

w tym zakresie wyczerpuje również uwagę zgłoszoną przez Krajowe Centrum 

Hodowli Zwierząt, które zaproponowało doprecyzowanie możliwości dodatkowego 

oznakowania kóz przez założenie opaski z numerem identyfikacyjnym na pęcinę. 

Pozostałe uwagi PZO nie zostały uwzględnione, ponieważ propozycje w nich 

zawarte były sprzeczne z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004. 

Pozostałe podmioty nie zgłosiły uwag do przedmiotowego projektu. 

Projekt ustawy został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.  

 

 

 

 

8/02/esz 







                                              PROJEKT 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia         
 

w sprawie księgi rejestracji  bydła, owiec, kóz  lub świń  2)

 
 Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt  (Dz. U. Nr 91 poz. 872 oraz z 2005 r. Nr …., poz. 

…..) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, owiec, kóz lub świń; 

2) wzór tej księgi prowadzonej w formie papierowej; 

3) zakres danych umieszczanych w tej księdze dla świń. 

 

§ 2. 1. Posiadacz bydła, owiec, kóz lub świń prowadzi księgę rejestracji tych zwierząt 

w formie papierowej lub elektronicznej,  odrębnie dla każdej siedziby stada.  

2. Wpisu do księgi rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni 

od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. 

3. Wpisy w księdze rejestracji, o której mowa w ust. 1, są dokonywane w sposób 

czytelny i trwały.  

4. Zmiany wpisów w księdze rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w 

sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego. 

 

§3.  Wzory ksiąg rejestracji są określone w załączniku do rozporządzenia. 

 

§ 4.  W księdze rejestracji świń umieszcza się następujące dane: 

1) numer siedziby stada; 

2) stan początkowy stada; 

3) zmiany stanu stada, w tym: 

a) datę zdarzenia, które spowodowało zmianę liczebności stada, 

b) liczbę sztuk zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, 
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c) numery identyfikacyjne zwierząt, które przybyły do siedziby stada lub z 

niej ubyły, 

d) kod zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do siedziby 

stada albo jego ubycie ze stada, 

e) dane o pochodzeniu zwierzęcia obejmujące imię, nazwisko, miejsce 

zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę poprzedniego posiadacza 

zwierzęcia oraz numer siedziby stada, z której zwierzę przybyło, w 

przypadku przybycia zwierzęcia z innego stada, 

f) dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano, obejmujące imię i 

nazwisko albo nazwę posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada 

albo numer podmiotu prowadzącego zakład przetwórczy oraz numer 

miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych; 

4) datę kontroli, imię, nazwisko, numer identyfikatora i podpis osoby upoważnionej do 

przeprowadzenia kontroli. 

 

 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 

r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich 

(Dz. U. Nr 129, poz. 1373). 

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 

MINISTER ROLNICTWA 
                                                                                     I ROZWOJU WSI 
 
 
 
 
 
                                           
 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w 
sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE Nr L 355 z 5.12.1992). Dane dotyczące ogłoszenia 
powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej.  

 
9/02/esz 
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UZASADNIENIE 
 

 
Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia dla Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi określonego w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 

2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt  (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 

2005 r. Nr ……, poz. …….).  

Projekt ten ma zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla 

poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1373). 

Jego głównym zadaniem jest uporządkowanie polskiego systemu prawnego w 

związku z wejściem w życie nowych regulacji wspólnotowych: 

1) rozporządzenia Rady (WE) 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. 

ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, zmieniającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 i Dyrektywy 92/102 oraz 

64/432/EWG (Dz. Urz. WE L 5 z 09.01.2004), 

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1760/2000 w zakresie dotyczącym 

kolczyków, paszportów i rejestrów w gospodarstwach (Dz. Urz. WE L 163 z 

30.04.2004). 

Projekt rozporządzenia implementuje do prawa polskiego przepisy 

dyrektywy nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. o identyfikacji i rejestracji 

zwierząt (Dz. Urz. WE Nr L 355 z 5.12.1992) i jest z nią zgodny. Art. 4 ww. 

dyrektywy nakłada na posiadaczy zwierząt gospodarskich obowiązek prowadzenia 

księgi rejestracji, która musi zawierać m.in. aktualne dane o każdym przypadku 

zmiany liczebności zwierząt w stadzie oraz informacje dotyczące miejsca 

pochodzenia i przeznaczenia zwierząt.  

Określenie szczegółowych zasad prowadzenia księgi rejestracji bydła, 

owiec, kóz i świń oraz wzoru księgi rejestracji tych zwierząt prowadzonej w formie 

papierowej jest niezbędne dla funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji 

zwierząt, który umożliwia monitorowanie sytuacji epizootycznej w kraju, zwalczanie 

chorób zakaźnych zwierząt oraz wpływa na poprawę jakości środków 

spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Wprowadzenie ww. zasad umożliwi 
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Inspekcji Weterynaryjnej sprawowanie kontroli nad identyfikacją i 

przemieszczaniem zwierząt.  

Wprowadzenie jednolitego i zgodnego z wymaganiami Unii Europejskiej 

systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt umożliwiło handel zwierzętami i 

produktami pochodzenia zwierzęcego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii 

Europejskiej. Wdrażany system, poprzez ustanowienie podstaw dla etykietowania 

mięsa, będzie miał również znaczący wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa 

żywności i obrotu żywnością, co spowoduje zwiększenie popytu na zwierzęta oraz 

produkty pochodzenia zwierzęcego.  

Przepisy projektowanego aktu prawnego mają na celu zapewnienie 

zgodności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 

239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

 

Ocena Skutków Regulacji: 

 

 

1. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych. 

 

2. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.  

 

3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność wewnętrzną i 

zewnętrzną gospodarki 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rejestracji przez posiadaczy zwierząt 

gospodarskich oznakowanych ma na celu stworzenie systemu monitorowania 

przemieszczeń zwierząt, a co za tym idzie kontrolę pochodzenia zwierząt i 

poprawę bezpieczeństwa żywności.  

Zwiększenie bezpieczeństwa żywności spowoduje wzrost konkurencyjności 

polskich podmiotów. 
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4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rozwój regionalny  

Powyższa regulacja nie wpłynie na rozwój regionalny. 

 

 5. Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami społeczno - 

zawodowymi hodowców zwierząt i instytucjami działającymi w obszarze 

regulowanym rozporządzeniem.  

 

 

6. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Projektowanego rozporządzenie będzie oddziaływać na posiadaczy zwierząt 

gospodarskich. 

 

 
Opracowano w  

Departamencie Bezpieczeństwa  

Żywności i Weterynarii: 

Akceptował: 

 

 

Za zgodność pod względem  

redakcyjnym i prawnym: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/02/esz 
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PROJEKT 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) 

z dnia        
w sprawie ewidencji zwierząt przywożonych na wystawy, pokazy  

lub konkursy 2) 

 
 

 Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr …….., poz. 

……) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób prowadzenia ewidencji zwierząt przywożonych na wystawy, pokazy  

     lub konkursy; 

2) zakres danych zamieszczanych w ewidencjach, o których mowa w pkt 1; 

3) wzór ewidencji, o której mowa  w pkt 1,  prowadzonej w formie papierowej. 

 
§ 2. 1. Ewidencję zwierząt przywożonych na wystawy, pokazy lub konkursy prowadzi, 

w formie papierowej, podmiot przetrzymujący  te zwierzęta na wystawach, pokazach 

lub konkursach.  

2. Zmian wpisów do ewidencji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w sposób 

umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego. 

 

§ 3. 1. W ewidencji, o której mowa w § 2  ust. 1, zamieszcza się następujące dane:  

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

posiadacza zwierzęcia; 

2)  numer siedziby stada, z którego zwierzę zostało dostarczone; 

3) datę wprowadzenia zwierzęcia na wystawę i datę wyprowadzenia 

zwierzęcia z wystawy; 

4) numer identyfikacyjny zwierzęcia; 

5) numer rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono zwierzę na wystawę, 

pokaz lub konkurs lub odebrano zwierzę z wystawy, pokazu lub konkursu oraz 



imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

podmiotu prowadzącego zarobkowy przewóz zwierząt; 

6) miejsce przeznaczenia zwierzęcia. 

 

2. Wzór ewidencji, o której mowa w § 2 ust. 1, jest określony w załączniku do 

rozporządzenia. 

 

 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 

2004 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia 

zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt (Dz. U. Nr 

160, poz. 1674). 

 

§ 5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER ROLNICTWA 
                                              I ROZWOJU WSI 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 

 2



Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia…………….. (poz. ……..) 
 

 
WZÓR 

 
EWIDENCJA ZWIERZĄT PRZYWIEZIONYCH NA WYSTAWĘ 

 
EWIDENCJA   BYDŁA*              OWIEC*              KÓZ*              ŚWIŃ*              KONIOWATYCH*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku „X” 
OKŁADKA 
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           ciąg dalszy na  następnej str. 

Lp. imię i nazwisko , miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, 
siedziba i adres posiadacza zwierzęcia   
 

numer siedziby stada, z którego zwierzę 
zostało dostarczone 

numer identyfikacyjny zwierzęcia 
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**pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego lub przyczepy 

Lp. 

przeniesiona 
ze str. 2. 

data 
wprowadzenia 
zwierzęcia  

data 
wyprowadzenia 
zwierzęcia  

miejsce przeznaczenia 
zwierzęcia 

numer rejestracyjny pojazdu**, którym 
dostarczono zwierzę, oraz imię i 
nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 
albo nazwa, siedziba i adres podmiotu 
prowadzącego zarobkowy przewóz 
zwierząt  

numer rejestracyjny pojazdu**, którym 
odebrano zwierzę, oraz imię i nazwisko, 
miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, 
siedziba i adres podmiotu prowadzącego 
zarobkowy przewóz zwierząt 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 

24/02/esz 
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UZASADNIENIE  
 

 
 Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr ….., poz. ….).  

 Wejście w życie projektowanej regulacji zapobiegnie podwójnemu 

uregulowaniu spraw związanych z prowadzeniem ewidencji zwierząt przywiezionych 

do miejsc gromadzenia zwierząt oraz ewidencji przewożonych zwierząt. 

Kwestie te zostały uregulowane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz w 

przepisach wykonawczych do tej ustawy, tj. rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi: 

- z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt (Dz. U. Nr 100, poz. 1010), 

- z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie 

lub skupu zwierząt (Dz. U. Nr 100, poz. 1011), 

- z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu 

zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej 

(Dz. U. Nr 100, poz. 1012); 

 

Prowadzenie ewidencji zwierząt przywożionych na wystawy, pokazy lub 

konkursy przez podmioty przetrzymujące zwierzęta w tych miejscach jest niezbędne 

dla poprawienia szczelności systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Umożliwi to 

lepsze monitorowanie sytuacji epizootycznej w kraju, zwalczanie chorób zakaźnych 

zwierząt oraz zapewni właściwą jakość środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego.  

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr ….., poz. 

……), sposób prowadzenia ewidencji zwierząt, zakres danych w niej 

zamieszczanych oraz wzór tej ewidencji prowadzonej w formie książkowej zostanie 

określony przez właściwego ministra w drodze rozporządzenia.  
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 Bez wprowadzenia omawianej regulacji organy  Inspekcji Weterynaryjnej nie 

mogłyby sprawować kontroli nad przemieszczaniem zwierząt w ramach 

organizowanych wystaw., pokazów lub konkursów. 

 Wprowadzenie jednolitego i zgodnego z wymogami unijnymi systemu 

identyfikacji i rejestracji zwierząt umożliwi eksport zwierząt i produktów pochodzenia 

zwierzęcego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.   

 

Projekt rozporządzenia implementuje do prawa polskiego przepisy: 

- Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich Nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. 

o identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

- Dyrektywy Rady Nr 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów 

zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i 

trzodą chlewną. 

 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 

239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

 

 

 

Ocena Skutków Regulacji: 

 

1. Podmioty, na które będzie  oddziaływać rozporządzenie: 

Przepisy projektowanego rozporządzenia będą oddziaływać na podmioty 
prowadzące wystawy zwierząt.  

Zgodnie z przepisami obowiązek prowadzenia ewidencji spoczywa na podmiotach 

przetrzymujących na wystawach, które również ponoszą koszty z tym związane. 

Podmioty te we własnym zakresie zaopatrują się w dokumenty do prowadzenia 

ewidencji, zgodne ze wzorem określonym w projekcie. Wpływ projektowanej regulacji 

na koszty działalności powyższych podmiotów będzie nieznaczny. Obecnie nie 

sposób jednoznacznie określić, jaki procent ogólnego czasu pracy wymienionych 

podmiotów będzie stanowić czas przeznaczony na prowadzenie ewidencji. 
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2. Dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą konsekwencji 

finansowych dla budżetu państwa.  

 

3. Rynek pracy. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek 

pracy. 

 

4. Konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 

podmiotów prowadzących ww. ewidencje.  

 

5. Sytuacja i rozwój regionalny  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój 

regionalny Polski. 

 

6. Konsultacje społeczne 

 Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami społeczno-

zawodowymi hodowców zwierząt i instytucjami działającymi w obszarze 

regulowanym projektowanym rozporządzeniem. Ponadto zostanie umieszczony na 

stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

 

 

Opracowano w Departamencie 

Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii: 

  

                                                                                                       Akceptował: 

 

Za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym: 

 
 
 
25/02/esz 
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Projekt 

    

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

 
z dnia      

 
w sprawie określenia wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz 2)

 
 Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr….., 

poz. ……) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Określa się wzór dokumentu przewozowego dla owiec i kóz, stanowiący 

załącznik do rozporządzenia. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, wypełnia posiadacz przewożonych 

zwierząt. 

 3. Kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 1, udostępniania się na żądanie 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ROLNICTWA 
                                                                                    I ROZWOJU WSI 

 
                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 

2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują przepisy rozporządzenia Rady (WE) 21/2004 z dnia 17 
grudnia 2003 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) Nr 1782/2003 i Dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. WE L 5 z 
09.01.2004). Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu 
specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

 
26/02/esz 



Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia…………….2005 r. (poz. ……..) 
 

 
WZÓR 

 
DOKUMENT PRZEWOZOWY DLA OWIEC I KÓZ 

 
Numer identyfikacyjny siedziby stada1) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko posiadacza zwierząt     ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres posiadacza zwierząt                     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Liczba przemieszczanych owiec/kóz            

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer identyfikacyjny gospodarstwa, do którego przemieszczane są zwierzęta …………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko lub nazwa i adres podmiotu będącego miejscem przeznaczenia zwierząt 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer identyfikacyjny podmiotu będącego miejscem przeznaczenia zwierząt 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marka i numer rejestracyjny środka transportu …………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię, nazwisko i adres przewoźnika ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer decyzji powiatowego lekarza weterynarii dopuszczającej środek transportu do przewozu zwierząt2)……………………………………………. 

Data wyjazdu z gospodarstwa …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Podpis posiadacza zwierząt ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                 
1) Numer nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 
2) Decyzja wydana na podstawie przepisów o ochronie zwierząt. 
 
27/02/esz 
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UZASADNIENIE 
 

Projektowane rozporządzenie będzie stanowić wykonanie upoważnienia 

zawartego w art. 25a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 872 

oraz Dz. U. Nr …., poz. ….). 

 Art. 6 rozporządzenia Rady (WE) Nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. 

ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, zmieniającego 

rozporządzenie (WE) Nr 1782/2003 i Dyrektywy 92/102/EWG oraz 64/432/EWG 

(Dz. Urz. WE L 5 z 09.01.2004) nakłada na państwa członkowskie Unii 

Europejskiej obowiązek określenia wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i 

kóz. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, od 9 lipca 2005 r. dokument ten 

powinien towarzyszyć zwierzętom z gatunku owce lub kozy przy każdym 

przemieszczaniu ich między różnymi siedzibami stad na terytorium jednego 

kraju. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 

239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej 
 

Ocena Skutków Regulacji: 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. 

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na posiadaczy owiec i kóz 

oraz podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt. 

 

2. Konsultacje społeczne  

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami społeczno - 

zawodowymi hodowców zwierząt i instytucjami działającymi w obszarze 

regulowanym rozporządzeniem.  
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3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje obciążenia dla 

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

rynek pracy. 

 

5. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

 

6. Rozwój regionalny  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

rozwój regionalny. 

 

 

 

 

Opracowano w Departamencie 

Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii: 

  

                                                                                                       Akceptował: 

 

Za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym: 

 
 

 

 

 

 

28/02/esz 
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PROJEKT 

                                                    ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia     
 

w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących 
rejestry koniowatych  

 
Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr …., poz. 

….) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

2) warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwanych dalej 

„Inspekcją” z : 

a) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, 

b) podmiotami prowadzącymi rejestry koniowatych; 

3) sposób wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych 

informacji o statusie epizootycznym siedzib stad; 

4) zakres i sposób dokonywania korekt i uzupełnień w rejestrach koniowatych i 

rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. 

 

§ 2. Inspekcja wykonuje nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt: 

1) dokonując kontroli w siedzibach stad, miejscach gromadzenia zwierząt albo na 

wystawach, pokazach lub konkursach;  
2) porównując dane uzyskane w wyniku kontroli w siedzibach stad, miejscach 

gromadzenia zwierząt z danymi zgromadzonymi w rejestrach zwierząt 

gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych; 

3) wydając posiadaczom zwierząt lub Agencji decyzje i zalecenia pokontrolne w 

zakresie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli; 



4) wnioskując do : 

a) organów wymiaru sprawiedliwości o ukaranie w przypadku stwierdzenia 

popełnienia wykroczenia, 

b) Prezesa Agencji o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do 

pracowników odpowiedzialnych za błędy w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych. 

 

§ 3. Główny Lekarz Weterynarii: 

1) przekazuje Prezesowi Agencji oraz podmiotom prowadzącym rejestry 

koniowatych, wykaz pracowników Inspekcji, którzy zostali upoważnieni do 

dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz do 

rejestrów koniowatych, zwanych dalej „upoważnionymi pracownikami 

Inspekcji”; 

2) zwraca się do Prezesa Agencji oraz podmiotów prowadzących rejestry 

koniowatych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych.  

 

§ 4.1. Agencja oraz podmioty prowadzące rejestry koniowatych zapewniają, zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych, upoważnionym pracownikom Inspekcji 

dostęp do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub rejestrów koniowatych. 

2. Agencja: 

1) przydziela upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu 

w zakresie wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania danych 

zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych; 

2) szkoli upoważnionych pracowników Inspekcji w zakresie wyszukiwania, 

przeglądania, korygowania i uzupełniania danych zawartych w rejestrze 

zwierząt gospodarskich oznakowanych; 

3) udostępnia upoważnionym pracownikom Inspekcji stanowiska pracy w Biurach 

Powiatowych Agencji w celu umożliwienia przeglądania, korygowania i 

uzupełniania danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych lub dokonywania wydruków; 

4) umożliwia upoważnionym pracownikom Inspekcji dokonywanie korekt i 

uzupełnień danych albo dokonuje korekt i uzupełnień danych zawartych w 
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rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych na wniosek upoważnionych 

pracowników Inspekcji. 

 

3. Podmioty prowadzące rejestry koniowatych: 

1) przydzielają upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody 

dostępu w zakresie wyszukiwania i przeglądania rejestrów koniowatych; 

2) dokonują, na wniosek upoważnionych pracowników Inspekcji, korekt i 

uzupełnień w rejestrach koniowatych lub udostępniają rejestry koniowatych 

upoważnionym pracownikom Inspekcji w celu dokonania korekt i 

uzupełnień. 

 

4. Dostęp do danych zawartych w rejestrach koniowatych prowadzonych w systemie 

informatycznym zapewnia się poprzez: 

1) udostępnienie elektronicznych nośników informacji albo 

2) przekazanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii kopii tych danych. 

 

5. Podmioty prowadzące rejestry koniowatych aktualizują dane: 

1) udostępnione przy użyciu elektronicznych nośników informacji – nie rzadziej 

niż raz dziennie; 

2) przekazane Głównemu Lekarzowi Weterynarii – nie rzadziej niż co 7 dni. 

 

§ 5. 1. Upoważnieni pracownicy Inspekcji mogą wnioskować o dokonanie korekt lub 

uzupełnień lub dokonywać tych korekt lub uzupełnień w: 

1) rejestrach koniowatych w zakresie: 

a) danych poprzedniego posiadacza koniowatego, 

b) danych posiadacza koniowatego, 

c) daty zmiany posiadacza koniowatego, 

d) daty padnięcia, zabicia albo uboju koniowatego w rzeźni, 

e) daty kastracji - w przypadku ogiera; 

2) rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunków bydło, owce  

i kozy w zakresie: 

a) danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia, 

b) danych posiadacza zwierzęcia, 
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c) adresu siedziby stada, 

d) numeru siedziby stada, w której zwierzę przebywa, 

e) poprzedniego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia - w przypadku jego 

zmiany, 

f) płci i rasy zwierzęcia, 

g) oznaczenia mięsnego, mlecznego albo kombinowanego typu użytkowego 

zwierzęcia, 

h) oznaczenia państwa pochodzenia zwierzęcia, 

i) powodu przemieszczenia zwierzęcia, 

j) oznaczenia państwa, do którego jest przemieszczane zwierzę, 

k) daty przemieszczenia zwierzęcia z siedziby stada lub do siedziby stada 

oraz numerów tych siedzib stad, 

l) numeru miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierząt, w przypadku gdy były 

one unieszkodliwione, 

ł)    daty padnięcia, zabicia albo uboju zwierzęcia w rzeźni, 

m)  daty przyjęcia zwierzęcia do rzeźni, 

n) numeru partii uboju zwierzęcia, 

o) numeru siedziby stada, z której zwierzę przyjęto do rzeźni, 

p) statusu epizootycznego siedziby stada, 

r) informacji o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt, wydanych przez 

Inspekcję; 

5) rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie w zakresie: 

a) danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia, 

b) danych posiadacza zwierzęcia, 

c) numeru siedziby stada, w której zwierzę przebywa, 

d) poprzedniego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia - w przypadku jego 

zmiany, 

e) liczby zwierząt w stadzie,  

f) daty przybycia zwierzęcia do stada, 

g) numeru siedziby stada, z której zwierzę przybyło, 
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h) liczby zwierząt, które przybyły do stada,   

i) daty opuszczenia stada przez zwierzę, 

j) numeru siedziby stada, do której zwierzę zostało przemieszczone, 

k) liczby zwierząt, które opuściły stado, 

l) daty padnięcia, zabicia albo uboju zwierzęcia w rzeźni, 

ł)   daty przyjęcia zwierzęcia do rzeźni, 

m) numeru siedziby stada, z której zwierzę przyjęto do rzeźni, 

n) numeru partii uboju zwierzęcia, 

o) numeru miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierząt, w przypadku, gdy były 

one unieszkodliwione, 

p) statusu epizootycznego siedziby stada,  

r)  informacji o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt, wydanych 

przez Inspekcję. 

 

2. Upoważnieni pracownicy Inspekcji, po podaniu identyfikatora i kodu dostępu,  

przekazują wniosek o dokonanie korekty lub uzupełnienia w zakresie 

stwierdzonych niezgodności w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych 

lub w rejestrach koniowatych:  

1) właściwemu podmiotowi prowadzącemu rejestr koniowatych, w formie 

pisemnej albo przy użyciu elektronicznych nośników informacji - w przypadku 

rejestru koniowatych; 

2) Agencji, na formularzu zgłoszeń zdarzeń albo w formie protokołu - w 

przypadku rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych. 

 

§ 6. Upoważnieni pracownicy Inspekcji, po podaniu identyfikatora i kodu dostępu,  

przekazują do Agencji informacje o statusie epizootycznym stad albo dokonują 

korekty tej informacji na formularzu udostępnionym przez Agencję lub bezpośrednio 

wprowadzają tę informację do rejestru albo ją korygują. 

 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 

2004 r. w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji 
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry 

koniowatych (Dz. U. Nr 131, poz. 1412). 

 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER ROLNICTWA  

                                                                                    I ROZWOJU WSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
  1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 

 
29/02/esz 
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UZASADNIENIE  
 

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia dla Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi określonego w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt  (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 

……, poz. …..). 

Projekt rozporządzenia ma na celu zapewnienie współpracy między podmiotami 

odpowiedzialnymi za prowadzenie rejestrów zwierząt gospodarskich oznakowanych i 

rejestrów koniowatych a Inspekcją Weterynaryjną, która kontroluje rejestry. Projekt 

rozporządzenia określa szczegółowy zakres korekt oraz tryb ich wprowadzania do 

rejestrów przez upoważnionych pracowników Inspekcji.  

Projekt powyższy ma na celu zastąpienie dotychczas obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i rozszerzenie jego zakresu 

zgodnie z rozszerzonym zakresem upoważnienia Projekt rozporządzenia został 

przygotowany we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, Agencją Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotami prowadzącymi rejestry koniowatych. 

 Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 

239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

 

   

Ocena Skutków Regulacji: 

 

1. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych  

Powyższa regulacja nie będzie mieć wpływu na sektor finansów publicznych.  

 

2. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 

Podmiotami, na które będzie mieć wpływ powyższy projekt rozporządzenia są: 

Inspekcja Weterynaryjna, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 

Polski Związek Hodowców Koni i Polski Klub Wyścigów Konnych (podmioty 

prowadzące rejestry koniowatych). 

 

3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 
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Powyższa regulacja nie wpłynie na rynek pracy 

 

4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność wewnętrzną i 

zewnętrzną gospodarki 

Wejście w życie regulacji zapewni możliwość kontroli przeprowadzanej przez 

Inspekcję Weterynaryjną w zakresie przemieszczania zwierząt w obrębie kraju, 

monitorowania sytuacji epizootycznej i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

Wpłynie ponadto na poprawę bezpieczeństwa środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego. 

 Sprawny system kontroli umożliwi polskim producentom pełny dostęp do 

rynku mięsa i zwierząt rzeźnych, będących przedmiotem handlu na terytorium Unii 

Europejskiej. 

 

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny  

Powyższa regulacja nie wpłynie na rozwój regionalny.  

 

6. Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami społeczno - 

zawodowymi hodowców zwierząt i instytucjami działającymi w obszarze 

regulowanym rozporządzeniem.  

 

 

 

Opracowano w Departamencie 

Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii: 

  

                                                                                                       Akceptował: 

 

Za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym: 

 
 
 
 
 
 
30/02/esz 
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