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Projekt

USTAWA
z dnia .................... 2003 r.

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz koniowatych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 
Ustawa określa:
1) zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt w celu wykrywania lub zwalczania chorób

zakaźnych w tym tryb nadawania numerów siedzib stad oraz numerów identyfikacyjnych
zwierząt oraz wpisywania i skreślania dostawców z listy prowadzonej przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”;

2) zadania Agencji, organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych podmiotów w ramach
utworzonego Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, w tym sposób sprawowania
nadzoru przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz sposób sprawowania kontroli przez
Agencję nad identyfikacją i rejestracją zwierząt.

                                                
1 Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia Dyrektywy Rady nr 92/102/EWG z dnia 27

listopada 1992r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE Nr L 355 z dnia 5
grudnia 1992 r. s. 32-36), Dyrektywy Rady nr 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 roku w sprawie
problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą
chlewną (Dz. Urz. WE Nr P 121 z dnia 29 lipca 1964 r. s. 1977-2012), Dyrektywy Rady nr
90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i
produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (Dz. Urz. WE Nr L 224 z dnia 18
sierpnia 1990r., s. 29-41), Dyrektywy Rady nr 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie
warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny
koniowatych z państw trzecich (Dz. Urz. WE nr L 296 z dnia 27 października 1990, s. 66),
Dyrektywa Rady nr 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i
genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi, Decyzji Komisji nr
93/623/EEC z dnia 20 października 1993 r. ustanawiająca dokument identyfikacyjny (paszport)
koniowatych (Dz. Urz. WE Nr L 298 z dnia 3 grudnia 1993 r. s. 0045-0055), Decyzji Komisji nr
2000/68/EC z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniającej Decyzję Komisji nr 93/623 i ustanawiająca
zasady identyfikacji koniowatych dla celów chowu i produkcji (Dz. Urz. WE Nr L 023 z dnia 28
stycznia 2000 r. s. 0072-0075), Decyzji Komisji nr 2001/672/EC z dnia 20 sierpnia 2001 r. o
szczegółowych przepisach dotyczących przemieszczania się bydła w wypasach letnich w terenach
górskich (Dz. Urz. WE Nr L 235/23 z dnia 4 września 2001 r. s. 0023-0025).

Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawę z dnia 25
lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
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Art. 2. 
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) handel – handel pomiędzy państwami członkowskimi w rozumieniu art. 23 ust. 2
Traktatu o Ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej;

2) gospodarstwo - wszelkie budynki, zagrody lub miejsca na otwartej przestrzeni, w
których przebywają koniowate;

3) koniowate – wolno żyjące lub udomowione zwierzęta, z gatunków: konie, osły i zebry
oraz potomstwo pochodzące z krzyżówek między tymi gatunkami;

4) Komisja – Komisja Europejska;
5) miejsce gromadzenia zwierząt – miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu

przepisów o zdrowiu zwierząt;
6) numer identyfikacyjny posiadacza zwierząt – numer nadany posiadaczowi zwierzęcia

na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz rejestru wniosków o przyznanie płatności;

7) państwo członkowskie – państwo będące członkiem Unii Europejskiej;
8) państwo przeznaczenia - państwo członkowskie, do którego zwierzęta są wysyłane z

innego państwa członkowskiego;
9) państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;
10) państwo wysyłki - państwo członkowskie, z którego zwierzęta są wysyłane do innego

państwa członkowskiego;
11) pastwisko – miejsce letniego wypasu bydła na terenie górskim w terminie od dnia 1

maja do dnia 15 października;
12) podmiot prowadzący zakład utylizacyjny - podmiot prowadzący zakład utylizacyjny w

rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz rejestru wniosków o przyznanie płatności;

13) posiadacz zwierzęcia – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej władająca zwierzęciem, nawet
tymczasowo;

14) siedziba stada - wszelkie budynki, zagrody, pastwiska lub miejsca na otwartej
przestrzeni, w której przebywa dane stado lub stada różnych gatunków;

15) stado – zwierzę lub grupa zwierząt tego samego gatunku o tym samym statusie
epizootycznym;

16) zwierzęta – zwierzęta należące do gatunków: bydło, bizony, bawoły, owce, kozy i
świnie.

Art. 3. 
1. Tworzy się System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, zwany dalej „Systemem”, który

składa się z2:
1) rejestru:

a) zwierząt oznakowanych,
b) koniowatych;

2) znaków identyfikacyjnych zwierząt;
3) paszportów bydła oraz paszportów koni;
4) ksiąg rejestracji lub ewidencji oraz dokumentacji dotyczącej zwierząt lub koniowatych.

2. System jest wykorzystywany w szczególności do ustalania miejsc pobytu i
przemieszczeń zwierząt oraz koniowatych.

                                                
2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1760/2000 z 17 lipca 2000 r. ustanawiającego

system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE Nr L 204 z dnia 11 sierpnia
2000 r., s. 1-10).
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Art. 4. 
Agencja prowadzi rejestr zwierząt oznakowanych w systemie informatycznym.

Art. 5. 
Rejestry koniowatych prowadzą:

1) w przypadku koniowatych hodowlanych - właściwy podmiot prowadzący księgę lub
rejestr, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich;

2) w przypadku pozostałych koniowatych – właściwy podmiot prowadzący księgę koni
rasy - polski koń zimnokrwisty, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Art. 6. 
Organem właściwym do występowania do Stałego Komitetu Weterynaryjnego3 w sprawach
o:

1) wyłączenie z obowiązku oznakowania, prowadzenia księgi rejestracji i zgłaszania
zwierząt do rejestru przez posiadaczy zwierząt utrzymujących nie więcej niż trzy
sztuki owiec lub kóz lub jedną świnię z przeznaczeniem na własne potrzeby;

2) upoważnienie do prowadzenia alternatywnego systemu rejestracji umożliwiającego
indywidualną identyfikację poszczególnych zwierząt, jeżeli system taki zapewnia
spełnienie wymogów dotyczących prowadzenia ksiąg rejestracji, o których mowa w
art. 25 - w przypadku świń rasy czystej lub mieszańców, które są rejestrowane w
księgach hodowlanych zgodnie z odrębnymi przepisami Unii Europejskiej 4;

- jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

Art. 7. 
1. W przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierząt z innego

państwa członkowskiego, Agencja, odwołując się do przepisów Unii Europejskiej 5, może
zwrócić się do właściwych organów państwa pochodzenia o udzielenie informacji
dotyczących zwierząt, siedzib stad pochodzenia zwierząt oraz wszelkich przewozów tych
zwierząt.

2. W przypadku wysłania zwierząt z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa
członkowskiego, Agencja, na wniosek właściwego organu państwa przeznaczenia
udziela informacji, o których mowa w ust. 1.

                                                
3 Decyzja Rady EWG Nr 68/361/EEC z dnia 15 października 1968 r. powołująca Stały Komitet

Weterynaryjny (Dz. Urz. WE Nr L 255 z dnia 18 października 1968 r. str. 23).
4 Dyrektywa Rady nr 88/661/EEC z dnia 19 grudnia 1988 r. w sprawie norm zootechnicznych

mających zastosowanie do zwierząt hodowlanych z gatunku świń (Dz. Urz. WE Nr L 382 z dnia 31
grudnia 1988 r. str. 36-38).

5 Art. 5 dyrektywy 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli
weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu
wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (Dz. Urz. WE Nr L 224 z dnia 18 grudnia 1990 r. str.
29-41).
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3. W zakresie nieuregulowanym szczegółowymi przepisami Unii Europejskiej 6, na wniosek
Komisji lub właściwych organów weterynaryjnych państw członkowskich, Agencja
udostępni wszelkie dane zawarte w rejestrze zwierząt oznakowanych.

Rozdział 2
Rejestr zwierząt oznakowanych

Art. 8. 
1. W rejestrze zwierząt oznakowanych gromadzi się dane dotyczące:

1) posiadaczy zwierząt;
2) zwierząt;
3) zwłok zwierzęcych;
4) siedzib stad;
5) miejsc utylizacji zwłok zwierząt;
6) podmiotów dostarczających kolczyki lub duplikaty kolczyków, zwanych dalej

„dostawcami”.
2. Dane dotyczące siedziby stada mogą być usunięte z rejestru zwierząt oznakowanych po

upływie 3 lat od momentu zaprzestania przetrzymywania zwierząt w danej siedzibie
stada.

3. Dane dotyczące miejsc utylizacji zwłok zwierząt mogą być usunięte z rejestru zwierząt
oznakowanych po upływie 3 lat od momentu zaprzestania przez te podmioty
przetwarzania zwłok zwierzęcych.

Art. 9. 
1. Rejestr zwierząt oznakowanych z gatunku: bydło, owce i kozy zawiera:

1) imię i nazwisko, numer ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu
ewidencji ludności (PESEL), miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, adres i
siedzibę posiadacza zwierzęcia oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze
podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) numer identyfikacyjny zwierzęcia;
3) miejsce oraz datę urodzenia zwierzęcia;
4) numery kolejnych siedzib stad, w których zwierzę przebywało oraz numer siedziby

stada, w której zwierzę aktualnie przebywa;
5) numer miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych, w przypadku, gdy były one utylizowane;
6) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, a w przypadku:

a) urodzenia zwierzęcia w wyniku przenoszenia zarodka – numer identyfikacyjny
dawczyni zarodka albo dawczyni komórki jajowej;

b) zwierzęcia importowanego z państwa trzeciego – numer identyfikacyjny nadany
po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 14 ust. 1;

7) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia, a w przypadku sztucznego unasiennienia –
numer identyfikacyjny dawcy nasienia;

8) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia w przypadku jego zmiany;
9) płeć i rasę zwierzęcia;
10) oznaczenie typu użytkowego zwierzęcia (mięsny, mleczny, kombinowany);
11) oznaczenie państwa pochodzenia;

                                                
6  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 1760/00 z dnia 17 lipca 2000 r.

ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i
produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE nr L
204 z dnia 11 sierpnia 2000 r., s. 1-10).
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12) następujące informacje w przypadku przemieszczania zwierzęcia:
f) powód przemieszczenia zwierzęcia,
g) oznaczenie państwa, do którego przemieszczane jest zwierzę,
h) datę przemieszczenia zwierzęcia z siedziby stada lub do siedziby stada oraz

numery tych siedzib stad,
i) datę padnięcia, zabicia albo następujące informacje dotyczące uboju zwierzęcia

w rzeźni:
- datę przyjęcia zwierzęcia do rzeźni,
- datę uboju zwierzęcia,
- numer partii uboju,
- numer siedziby stada, z którego zwierzę przyjęto do rzeźni,
- masę ciała zwierzęcia ustaloną niezwłocznie po przybyciu do rzeźni,
- masę tuszy,
- kategorię zwierzęcia (cielę, wolec, buhaj, jałówka, krowa, jagnię albo koźlę,

maciorka albo koza, tryk, skop albo cap).

2. Rejestr zwierząt oznakowanych z gatunku świnie zawiera:
1) imię i nazwisko, numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu

ewidencji ludności (PESEL), miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, adres i
siedzibę posiadacza zwierzęcia oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze
podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) numer identyfikacyjny zwierzęcia;
3) miejsce urodzenia zwierzęcia;
4) numery kolejnych siedzib stad, w których zwierzę przebywało oraz numer siedziby

stada, w której zwierzę aktualnie przebywa;
5) numer miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych, w przypadku, gdy były one utylizowane;
6) liczba zwierząt w stadzie;
7) następujące informacje w przypadku zwiększenia stanu stada:

a) datę przybycia zwierząt do stada,
b) numer siedziby stada, z którego zwierzęta przybyły,
c) liczbę sztuk zwierząt, które przybyły do stada;

8) następujące informacje w przypadku zmniejszenia stanu stada:
a) datę ubycia zwierząt ze stada,
b) numer siedziby stada, do którego zwierzęta zostały przemieszczone,
c) liczbę sztuk zwierząt, które ubyły do stada;

8) datę padnięcia, zabicia albo następujące informacje dotyczące uboju zwierzęcia w
rzeźni:
a) datę przyjęcia zwierzęcia do rzeźni,
b) datę uboju zwierzęcia,
c) numer partii uboju,
d) numer siedziby stada, z którego zwierzę przyjęto do rzeźni.

Art. 10. 
1. Posiadacz zwierzęcia, z wyjątkiem podmiotów:

1) prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt;
2) organizujących wystawy;
3) przetrzymujących zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt;

oraz podmiot prowadzący zakład utylizacyjny obowiązani są zgłosić do kierownika biura
powiatowego Agencji, zwanego dalej „kierownikiem biura”, siedzibę stada oraz miejsce
utylizacji zwłok zwierzęcych w celu nadania numeru siedziby stada lub numeru miejsca
utylizacji zwłok zwierzęcych, o których mowa w art. 13 ust. 5:

1) nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada;
2) nie później niż w dniu utylizacji zwłok zwierzęcych.



6

2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu udostępnionym przez Agencję.
3. Numer siedziby stada oraz numer miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych składa się z:

1) liter „PL”;
2) dziewięciu cyfr oznaczających, nadawany w trybie przepisów na podstawie przepisów

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
rejestru wniosków o przyznanie płatności, numer identyfikacyjny posiadacza
zwierzęcia albo podmiotu prowadzącego zakład utylizacyjny;

3) trzech cyfr oznaczających kolejny numer siedziby stada albo numer miejsca utylizacji
zwłok zwierzęcych.

4. Kierownik biura wydaje posiadaczowi zwierzęcia oraz podmiotowi prowadzącemu zakład
utylizacyjny zaświadczenie o nadanym numerze w terminie 7 dni od otrzymania
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Kierownik biura odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, nadania numeru siedziby
albo numeru miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych, jeżeli nie został nadany numer, o
którym mowa w ust. 3 pkt 2.

Art. 11. 
W rejestrze zwierząt oznakowanych dla bydła, owiec, kóz i świń w każdym czasie są
dostępne następujące dane:

1) w przypadku bydła, owiec i kóz:
a) numery identyfikacyjne wszystkich zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
b) dla każdego zwierzęcia wykaz wszystkich przemieszczeń, zaczynając od siedziby

stada urodzenia lub siedziby stada, do którego dokonano importu w przypadku
zwierząt importowanych z państw trzecich,

2) w przypadku świń:
a) numery siedziby stada pochodzenia stada świń,
b) numer ostatniej siedziby stada;

3) w przypadku zwierząt importowanych z państw trzecich, numer siedziby stada, do której
nastąpiło przemieszczenie.

Art. 12. 
Prezes Agencji zapewnia organom Inspekcji Weterynaryjnej dostęp do informacji
dotyczących przemieszczeń zwierząt zawartych w rejestrze zwierząt oznakowanych przez
okres ustalony przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Art. 13. 
1. Posiadacz zwierzęcia obowiązany jest zgłosić kierownikowi biura w terminie 7 dni, w

przypadku bydła oraz w terminie dni 30, w przypadku owiec i kóz fakt:
1) przemieszczenia zwierzęcia pomiędzy stadami;
2) zbycia zwierzęcia poza granice państwa;
3) padnięcia zwierzęcia, zabicia zwierzęcia oraz innych faktów powodujących zmianę

stanu stada, z wyjątkiem urodzenia, importu z państw trzecich, przywozu z państw
członkowskich;

4) uboju zwierzęcia.
2. Posiadacz świń obowiązany jest zgłosić kierownikowi biura w terminie 30 dni fakt:

1) zwiększenia lub zmniejszenia stanu stada, z wyjątkiem urodzenia, importu z państw
trzecich, przywozu z państw członkowskich;

2) uboju zwierzęcia
- z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub

przeznaczenia zwierzęcia.
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3.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do podmiotów:
1) prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt lub koniowatych;
2) organizujących wystawy;
3) przetrzymujących zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt lub koniowatych;
4) przetrzymujących zwierzęta na pastwisku.

4.  Podmioty przetrzymujące bydło na pastwisku obowiązane są bezzwłocznie poinformować
posiadacza siedziby stada, u którego zwierzę jest zarejestrowane, o faktach, o których
mowa w ust. 1.

5.  Podmiot prowadzący zakład utylizacyjny obowiązany jest zgłosić kierownikowi biura w
terminie 7 dni fakt utylizacji zwłok zwierzęcych.

6.  Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się na formularzach udostępnionych
przez Agencję.

Rozdział 3
Rejestr koniowatych

Art. 14. 
W rejestrze koniowatych gromadzi się dane dotyczące:

1) posiadaczy koniowatych;
2) koniowatych.

Art. 15. 
1. Koniowate, z wyjątkiem koniowatych wolno żyjących, są zaopatrywane w paszporty

zwierząt w zależności od gatunku 7.
2. Posiadacz koniowatego jest obowiązany do zgłoszenia faktu urodzenia zwierzęcia

podmiotom, o których mowa w art. 5.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, z wyjątkiem zgłoszenia konia pełnej krwi angielskiej

i czystej krwi arabskiej, należy dokonać w terminie 60 dni przed opuszczeniem przez
koniowate gospodarstwa, ale nie później niż 30 dni przed odłączeniem (odsadzeniem)
źrebięcia od matki.

4. W przypadku konia pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, zgłoszenia należy
dokonać w terminie 60 dni przed opuszczeniem przez konia gospodarstwa.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia, podmiot, o którym mowa w art. 5, nadaje koniowatemu numer
identyfikacyjny i wydaje zgłaszającemu paszport dla koniowatego odpowiedniego
gatunku w ciągu 60 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

6. Podstawą wystawienia paszportu konia jest:
1) dla koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej – zidentyfikowanie konia

oraz zaświadczenie o wpisie do księgi w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich;

2) dla pozostałych koni – zgłoszenie posiadacza konia zawierające numery
identyfikacyjne rodziców konia.

                                                
7 Decyzji Komisji nr 93/623/EEC z dnia 20 października 1993 r. ustanawiająca dokument

identyfikacyjny (paszport) koniowatych (Dz. Urz. WE Nr L 298 z dnia 3 grudnia 1993 r. s. 45-55)
oraz Decyzja Komisji nr 2000/68/EC z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniająca Decyzję Komisji nr
93/623 i ustanawiająca zasady identyfikacji koniowatych dla celów chowu i produkcji (Dz. Urz. WE
Nr L 023 z dnia 28 stycznia 2000 r. s. 0072-0075).
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Art. 16. 
1. Za czynności związane z dokonywaniem opisu koni, rejestrowaniem i wydawaniem

paszportów dla koniowatych oraz dokonywaniem zmian w tych rejestrach podmioty,
wymienione w art. 5, pobierają opłaty.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi w drodze rozporządzenia:
1) wzór paszportu dla konia, mając na względzie specyfikę poszczególnych ras koni

hodowlanych, wymagania międzynarodowe i przepisy Unii Europejskiej dla tych
paszportów oraz potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania zwierząt;

2) wysokość opłat za:
a) dokonanie opisu słownego i graficznego konia, a w przypadku koni pełnej krwi

angielskiej i czystej krwi arabskiej – zidentyfikowanie konia,
b) zarejestrowanie koniowatych i wydanie paszportu konia,
c) wydanie paszportu,
d) dokonywanie zmian w rejestrze koniowatych

uwzględniając koszty ponoszone przez podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić w drodze rozporządzenia:

1) wzory paszportów dla innych niż konie gatunków koniowatych biorąc pod uwagę
potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania zwierząt,

2) wysokość opłat za dokonanie opisu słownego i graficznego oraz wystawienie
paszportu koniowatego odpowiedniego gatunku.

4. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, wydawane są w
porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych.

Art. 17. 
Rejestr dla koniowatych zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko, numer ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu
ewidencji ludności (PESEL), miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer
identyfikacyjny w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
adres i siedzibę posiadacza samicy w momencie wyźrebienia oraz kolejnych
posiadaczy koniowatego;

2) numer identyfikacyjny koniowatego;
3) miejsce oraz datę urodzenia koniowatego;
4) opis słowny i graficzny koniowatego;
5) daty zmian posiadacza koniowatego, z podaniem typu zdarzenia;
6) datę padnięcia konia albo następujące informacje w przypadku uboju koniowatego w
rzeźni:

a) datę przyjęcia do rzeźni datę uboju,
b) datę uboju,
c) numer partii uboju,
d) informacje o wydaniu duplikatu paszportu, jeżeli został on wydany.

Art. 18. 
1. Posiadacz koniowatego sprowadzonego z państwa trzeciego jest obowiązany zgłosić

podmiotowi, o którym mowa w art. 5, fakt jego wwozu w terminie 30 dni od
przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.

2. Dokonując zgłoszenia koniowatych sprowadzonych z państwa trzeciego, należy
przedstawić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, paszporty lub inne dokumenty tych
koniowatych wystawione za granicą.

3. Konie sprowadzone z zagranicy są zaopatrywane w paszporty, z wyjątkiem koni, które:
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1) są przeznaczone do uboju w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia granicznej
kontroli weterynaryjnej;

2) posiadają paszporty spełniające wymagania określone w przepisach niniejszej
ustawy i przepisach wydanych na jej podstawie.

4. Posiadacz koniowatego jest obowiązany zgłosić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w
terminie 7 dni fakt:
1) padnięcia koniowatego oraz innych faktów powodujących zmianę stanu stada;
2) zbycia koniowatego poza granice państwa;
3) uboju koniowatego.

5. Posiadacz paszportu konia jest zobowiązany w terminie 7 dni do zwrotu paszportu
podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w przypadku padnięcia albo uboju konia.

6. W przypadku zmiany posiadacza koniowatego, z wyjątkiem posiadacza konia, poprzedni
i nowy posiadacz są zobowiązani zawiadomić podmiot, o którym mowa w art. 5, w
terminie 7 dni o tej zmianie.

7. Poprzedni posiadacz konia jest obowiązany przekazać nowemu posiadaczowi wraz ze
zwierzęciem jego paszport.

Rozdział 4
Identyfikacja zwierząt

Art. 19. 
1. Zwierzęta, podlegają oznakowaniu.
2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na: 

1) zakładaniu bydłu kolczyków z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia albo duplikatu
kolczyka, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej 8;

2) wytatuowaniu owcy i kozie numeru identyfikacyjnego zwierzęcia albo zakładaniu
owcy i kozie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym
zwierzęcia albo duplikatu kolczyka;

3) wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego zwierzęcia albo zakładaniu na lewą
małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia albo duplikatu
kolczyka.

3. Kolczyk zastępuje się duplikatem kolczyka w razie utraty lub uszkodzenia w sposób
uniemożliwiający odczytanie umieszczonych na nim znaków.

4. Koszty związane z oznakowaniem zwierzęcia ponosi jego posiadacz.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi w drodze rozporządzenia sposób

oznakowania zwierząt, w tym wzory znaków identyfikacyjnych, oraz wymagania
i warunki techniczne kolczyków dla zwierząt, mając na względzie zdrowie zwierząt i
trwałość informacji zawartych na kolczyku oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy
Unii Europejskiej.

Art. 20. 
1. Numer identyfikacyjny zwierzęcia:

1) jest niepowtarzalny w skali kraju, w przypadku bydła, owiec i kóz;
2) jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło lub w której po raz

pierwszy zostało zgłoszone do rejestru, o którym mowa w art. 4, w przypadku świń;
                                                
8 Tryb i sposób znakowania bydła określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

1760/2000 z 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące
etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
820/97 (Dz. Urz. WE Nr L 204 z dnia 11 sierpnia 2000 r., s. 1-10).
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3) umożliwiają jednoznaczną identyfikację każdego zwierzęcia wraz z jego miejscem
urodzenia w komputerowej bazie danych w przypadku bydła, owiec i kóz;

4) umożliwiają określenie miejsca pochodzenia zwierząt w przypadku świń;
5) jest przechowywany w rejestrze zwierząt oznakowanych oraz wpisywany do

dokumentów związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt.
2. Na wniosek posiadacza bydła, owiec lub kóz kierownik biura przydziela pulę numerów

identyfikacyjnych zwierząt, którymi będą znakowane posiadane przez niego zwierzęta.
3. Kierownik biura przydziela pulę numerów w terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku, o

którym mowa w ust. 2.
4. Kierownik biura wydaje decyzję o odmowie przydzielenia puli numerów identyfikacyjnych

zwierząt, jeżeli wniosek jest nieuzasadniony, a w szczególności, gdy liczba określona we
wniosku znacznie przekracza liczbę posiadanych zwierząt.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składany jest na formularzu udostępnionym przez
Agencję.

Art. 21. 
1. Posiadacz bydła obowiązany jest do jego oznakowania i zgłoszenia tego faktu

kierownikowi biura przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada, nie później jednak
niż w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia.

2. Określone przepisami Unii Europejskiej 9, wydawanie paszportu bydła, przyjmowanie
zwrotu paszportu bydła oraz przyjmowanie zwrotów tymczasowych dokumentów
identyfikacyjnych należy do kierownika biura.

3. Do czasu otrzymania paszportu bydła posiadacz bydła, w przypadku przemieszczenia
cielęcia do czwartego tygodnia życia, może posługiwać się wystawionym przez siebie, na
formularzu udostępnionym przez Agencję, tymczasowym dokumentem identyfikacyjnym
bydła.

4. W przypadku utraty lub uszkodzenia paszportu Agencja wydaje duplikat paszportu.
5. Za wydanie paszportu lub jego duplikatu pobiera się opłaty.
6. Agencja może zlecać innym podmiotom wykonywanie czynności związanych

z wydrukiem i wydaniem paszportów bydła.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w drodze rozporządzenia określi:

1) wzór paszportu bydła, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli
przemieszczania zwierząt;

2) w porozumieniu ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wysokość
opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła, uwzględniając koszty
druku oraz jego wysyłki, ponoszone przez Agencję lub podmioty, o których mowa w
ust. 5.

Art. 22. 
1. Z zastrzeżeniem art. 25, posiadacz owcy, kozy lub świni obowiązany jest tak szybko jak

to możliwe oznakować zwierzę i zgłosić ten fakt kierownikowi biura, nie później jednak
niż przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada, z tym, że w przypadku świni
zgłoszenie powinno określać liczbę zwierząt.

2. Posiadacz owiec i kóz sprowadzonych z państwa wysyłki i oznakowanych numerem
zwierzęcia nie będącym numerem niepowtarzalnym w skali kraju obowiązany jest do
dodatkowego oznakowania tego zwierzęcia tatuażem lub kolczykiem z numerem

                                                
9 zgodnie art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (EC) Nr 2629/97 z dnia 29 grudnia 1997 roku
szczegółowo określającego zasady wprowadzania w życie Rozporządzenia Nr 820/97 (EC)
dotyczącego kolczyków usznych, rejestrów hodowlanych i paszportów w ramach systemu
identyfikacji i rejestracji bydła
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identyfikacyjnym nadanym przez Agencję i zgłoszenia jej tego faktu w terminie 7 dni od
dnia wwozu na obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kierownik biura nakazuje w drodze decyzji zmianę numeru identyfikacyjnego zwierzęcia
nadanego w państwie wysyłki oraz nakazuje założenie kolczyka z nowo nadanym
numerem na koszt Agencji, w przypadku, gdy numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w
państwie wysyłki nie może być stosowany w Systemie.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zwierząt przeznaczonych na rzeź, które są
importowane zgodnie z art. 24 bez nadawania numeru identyfikacyjnego zwierzęcia, o
którym mowa w art. 20.

Art. 23. 
1. Posiadacze zwierząt nabywają kolczyki z numerami identyfikacyjnymi zwierząt od

dostawców znajdujących się na liście, o której mowa w art. 29, składając zamówienie na
kolczyki bezpośrednio u dostawcy albo za pośrednictwem kierownika biura na formularzu
udostępnionym przez Agencję.

2. Posiadacze zwierząt składają zamówienie na duplikaty kolczyków za pośrednictwem
kierownika biura na formularzu udostępnionym przez Agencję.

3. W zamówieniach, o których mowa w ust.1 i 2 posiadacz wskazuje dostawcę, od którego
nabywa kolczyk lub jego duplikat.

Art. 24. 
1. Zwierzęta importowane z państw trzecich, które pozostają na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej, podlegają oznakowaniu i zgłoszeniu kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej, o której mowa w przepisach o
kontroli weterynaryjnej w handlu chyba, że miejscem ich przeznaczenia jest rzeźnia, zaś
ubój zwierząt nastąpi w terminie 30 dni od dnia kontroli w przypadku owiec, kóz i świń
oraz 20 dni od dnia kontroli w przypadku bydła.

2. Posiadacz zwierzęcia sprowadzonego z państwa członkowskiego obowiązany jest
zgłosić kierownikowi biura fakt wwozu zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia wwozu na
obszar Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że miejscem ich przeznaczenia jest rzeźnia, zaś
ubój zwierząt nastąpi w terminie 30 dni od daty kontroli w przypadku owiec, kóz i świń
oraz 20 dni w przypadku bydła.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 posiadacz bydła dołącza dokument
potwierdzający pochodzenie z państwa trzeciego, w przypadku przywozu zwierzęcia z
tego państwa.

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 posiadacz bydła dołącza paszport tego
zwierzęcia wydany w państwie członkowskim.

Art. 25. 
1. Posiadacze zwierząt, z wyjątkiem podmiotów prowadzących rzeźnie, zarobkowy przewóz

zwierząt oraz przetrzymujących zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt, na
wystawach lub pastwiskach, obowiązani są prowadzić księgi rejestracji, w których podaje
się numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt w siedzibie stada.

2. Do księgi rejestracji wpisuje się:
1) w przypadku bydła, poza danymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej 10, o

identyfikacji i rejestracji bydła:

                                                
10 Szczegółowe zasady prowadzenia księgi rejestracji w odniesieniu do bydła określają przepisy

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1760/2000 z 17 lipca 2000 r. ustanawiającego
system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny
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a) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia,
b) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia,
c) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w państwie nie będącym

członkiem Unii Europejskiej, w przypadku zwierząt sprowadzonych z tego
państwa,

d) typ zdarzenia, które spowodowało ubycie zwierzęcia ze stada;
2) w przypadku owiec i kóz:

a) numer identyfikacyjny zwierzęcia,
b) dzień, miesiąc i rok urodzenia zwierzęcia,
c) płeć i rasę zwierzęcia,
d) dzień, miesiąc i rok przybycia zwierzęcia do stada,
e) typ zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do stada,
f) dane o pochodzeniu zwierzęcia, tj. imię, nazwisko lub nazwę i adres poprzedniego

posiadacza zwierzęcia lub numer siedziby stada, z którego zwierzę przybyło, w
przypadku przybycia zwierzęcia z innego stada,

g) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia,
h) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia,
i) poprzedni numer identyfikacyjny w przypadku jego zmiany,
j) dzień, miesiąc i rok ubycia zwierzęcia ze stada,
k) typ zdarzenia, które spowodowało ubycie zwierzęcia ze stada,
l) dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano, tj. imię, nazwisko lub nazwę

posiadacza zwierzęcia lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 1 oraz
numer siedziby stada,

ł) imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli
interwencyjnej lub kontroli na miejscu;

3) w przypadku świń:
a) liczbę sztuk zwierząt przed i po każdej zmianie stanu stada;
b) dzień, miesiąc i rok zdarzenia, które wpływa na stan stada;
c) liczbę sztuk zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada;
d) numery identyfikacyjne zwierząt, które przybyły do stada lub ubyły ze stada;
e) typ zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do stada lub ubycie

zwierzęcia ze stada,
f) dane o pochodzeniu zwierzęcia, tj. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres

poprzedniego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada, z którego
zwierzę przybyło, w przypadku przybycia zwierzęcia z innego stada,

g) dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano, tj. imię, nazwisko lub nazwę
posiadacza zwierzęcia lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 1 oraz
numer siedziby stada.

3. Księgę rejestracji prowadzi się w formie książkowej lub przy zastosowaniu systemów
informatycznych opartych o programy komputerowe, odrębnie dla poszczególnych
gatunków zwierząt w każdej siedzibie stada, w sposób zabezpieczający dane przed ich
utratą.

4.   Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do podmiotów prowadzących zarobkowy skup i
sprzedaż zwierząt.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi w drodze rozporządzenia szczegółowy
sposób prowadzenia księgi rejestracji, w tym wzór księgi rejestracji prowadzonej w formie
książkowej, biorąc pod uwagę możliwość ustalania wszelkich przemieszczeń zwierząt
oraz ochronę zdrowia ludzi i zwierząt.

                                                                                                                                                        
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE Nr L 204 z dnia 11 sierpnia
2000 r., s. 1-10) oraz Rozporządzenie Komisji (EC) nr 2629/97 z dnia 29 grudnia 1997 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w zakresie
kolczyków, rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła ustalające (Dz.
Urz. WE  Nr L 354 z dnia 30 grudnia 1997 r., s. 19-22).
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Art. 26. 
1. Podmioty przetrzymujące zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt, na wystawach

lub pastwiskach obowiązane są do prowadzenia ewidencji zwierząt przywiezionych do
tych miejsc w formie książkowej lub przy zastosowaniu systemów informatycznych
opartych o programy komputerowe.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:
1) datę wprowadzenia zwierząt do miejsca ich gromadzenia, na wystawę lub pastwisko

oraz datę ich wyprowadzenia z miejsca gromadzenia, wystawy lub pastwiska;
2) przewidywaną datę przemieszczenia bydła z pastwiska do innej siedziby stada;
3) miejsce urodzenia zwierzęcia;
4) datę urodzenia zwierzęcia z wyjątkiem świń;
5) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, adres i siedzibę

posiadacza zwierzęcia;
6) numer identyfikacyjny zwierzęcia;
7) miejsce przeznaczenia zwierzęcia;
8) rodzaj i numer rejestracyjny środka transportu dostarczającego lub odbierającego

zwierzęta oraz imię i nazwisko albo nazwę, adres i siedzibę podmiotu prowadzącego
zarobkowy przewóz zwierząt lub ich skup i sprzedaż;

9) datę padnięcia, w przypadku padnięcia zwierzęcia.
3. Każdy posiadacz zwierząt, które mają być przewiezione do lub z miejsc gromadzenia

zwierząt, wystawy lub pastwiska, przedstawia podmiotowi prowadzącemu to miejsce
świadectwo zdrowia zwierzęcia, a w przypadku bydła również paszport.

Art. 27. 
1. Podmioty prowadzące zarobkowy przewóz zwierząt obowiązane są do prowadzenia,

odrębnie dla każdego pojazdu, ewidencji przewożonych zwierząt w formie książkowej lub
przy zastosowaniu systemów informatycznych opartych o programy komputerowe.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:
1) imię, nazwisko lub nazwę posiadacza zwierzęcia oraz adres siedziby stada lub

miejsce gromadzenia, z którego zwierzęta są przemieszczane;
2) miejsce i datę przemieszczania zwierząt;
3) miejsce i datę dostarczenia oraz imię, nazwisko lub nazwę i adres odbiorcy lub

odbiorców;
4) gatunek i liczbę przewożonych zwierząt;
5) datę i miejsce dezynfekcji;
6) numery świadectw zdrowia lub innych dokumentów towarzyszących przewożonym

zwierzętom;
7) datę padnięcia, w przypadku padnięcia zwierzęcia.

Art. 28. 
1. Podmiot prowadzący księgę rejestracji, o której mowa w art. 25 lub ewidencje, o których

mowa w art. 26 i 27 jest obowiązany przechowywać dane w nich zawarte przez okres
trzech lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi w drodze rozporządzenia szczegółowy
sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 26 i 27, w tym wzory tych
ewidencji prowadzonych w formie książkowej, mając na względzie potrzebę zapewnienia
kontroli przemieszczania się zwierząt, a także ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt.
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Rozdział 5
Lista dostawców

Art. 29. 
1. Prezes Agencji prowadzi listę podmiotów dostarczających kolczyki lub duplikaty

kolczyków  zwanych dalej dostawcami.
2.   Wpis na listę dostawców, o której mowa w ust. 1 następuje po:

1) przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentu wydanego przez akredytowaną
jednostkę certyfikującą zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności, zwanego
dalej „certyfikatem”, stwierdzającego, że dostarczany kolczyk będzie spełniał
określone przepisami wymagania oraz

2)   zawarciu umowy, o której mowa w art. 30.
3. Lista dostawców, o której mowa w ust. 1 jest podawana do publicznej wiadomości w

sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Art. 30. 
Umowa między Agencją a podmiotem zamierzającym dostarczać kolczyki lub duplikaty
kolczyków zawiera  w szczególności:

1) okres obowiązywania umowy oraz sposób rozwiązania umowy;
2) zobowiązanie do:

b) terminowego dostarczania kolczyków i ich duplikatów zgodnie z przyjętymi
zamówieniami składanymi przez Agencję lub posiadaczy zwierząt,

c) składania Prezesowi Agencji miesięcznych raportów dotyczących dostarczonych
kolczyków i duplikatów kolczyków.

Art. 31. 
1. W przypadku, gdy certyfikat wydany dostawcy został cofnięty albo unieważniony

właściwa akredytowana jednostka certyfikująca niezwłocznie informuje o tym fakcie
Agencję.

2. Prezes Agencji bezzwłocznie rozwiązuje umowę z dostawcą i skreśla go z listy, o której
mowa w art. 29, w przypadku, gdy certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą został dostawcy cofnięty lub unieważniony lub, gdy dostawca:
1) zaprzestał dostarczania kolczyków;
2) dostarcza kolczyki z numerami identyfikacyjnymi zwierząt nie opatrując ich znakiem

graficznym Agencji;
3) dostarcza kolczyki, które nie spełniają określonych przepisami wymagań; dostawca

nie składa do Agencji raportów, o których mowa w art. 30 pkt 2 lit. b.

Rozdział 6
Nadzór oraz kontrola identyfikacji i rejestracji zwierząt

Art. 32. 
1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt

oraz koniowatych.
2.  Sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, organy Inspekcji Weterynaryjnej:
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1) mają w szczególności prawo do bezpośredniego dostępu do danych zawartych w
rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz wprowadzania korekt i uzupełnień w
tych rejestrach;

2) przeprowadzają kontrole na miejscu w siedzibie stada dotyczące oznakowania i
rejestracji zwierząt, w szczególności wypełniania obowiązku prowadzenia księgi
rejestracji i wyposażenia bydła oraz koni w paszporty.

Art. 33. 
1. Posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do udzielania Agencji informacji związanych z

identyfikacją i rejestracją zwierząt w terminie wyznaczonym przez Agencję.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane są na formularzach dostarczonych

przez Agencję i na jej koszt.
3.   W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w rejestrze zwierząt

oznakowanych a informacjami uzyskanymi od posiadaczy zwierząt Agencja może
przeprowadzić kontrolę w siedzibie stada oraz w miejscach gromadzenia zwierząt, na
wystawach, pastwiskach, w miejscach utylizacji i rzeźniach oraz podmiotów i w okresie, o
którym mowa w art. 28.

 Art. 34.
1. Czynności kontrolne mogą wykonywać osoby posiadające pisemne imienne

upoważnienie wydane odpowiednio przez :
1) powiatowego lekarza weterynarii;
2) dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera miejsce i zakres kontroli  oraz podstawę
prawną do jej wykonywania.

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, osoba upoważniona do ich
wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.

4. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1) wstępu do siedziby stada, miejsc gromadzenia zwierząt, pastwisk, wystaw, rzeźni i

zakładów utylizacyjnych;
2) dostępu do zwierząt;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich

odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów, a
także żądania wydruków z dokumentów prowadzonych przy zastosowaniu systemów
informatycznych opartych o systemy komputerowe.

5. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
6. Protokół, o którym mowa w ust. 5 podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz

kontrolowany. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego,
protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne dokonując w protokole
stosownej adnotacji o tej odmowie.

7.  W przypadku, gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole z
kontroli, o którym mowa w ust. 5, może w terminie 3 dni od dnia doręczenia protokołu,
zgłosić odpowiednio powiatowemu lekarzowi weterynarii lub dyrektorowi oddziału
regionalnego Agencji na piśmie zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tym protokole.

8.  Powiatowy lekarz weterynarii i dyrektor oddziału regionalnego Agencji przekazują sobie
nawzajem protokoły, o których mowa w ust. 5.

9.  Organy Inspekcji Weterynaryjnej i Agencja są zobowiązane do współpracy w zakresie
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu, a w szczególności przekazują
sobie  nawzajem protokoły z kontroli.
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10. Po przeprowadzeniu kontroli powiatowy lekarz weterynarii albo dyrektor oddziału
regionalnego Agencji może wydać decyzję nakazującą usunięcie w określonym terminie
stwierdzonych uchybień.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia
1)  sposób  współpracy Organów Inspekcji Weterynaryjnej z Agencją  oraz sposób i

zakres dokonywania korekt i uzupełnień w rejestrach mając na względzie
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu.

Rozdział 7
Przepisy karne

Art. 35.
1. Kto:

1) będąc posiadaczem zwierząt lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny nie
zgłasza kierownikowi biura, siedziby stada, miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych w
celu nadania numeru siedziby stada lub numeru miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych;

2) będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza kierownikowi biura w terminie 7 dni, w
przypadku bydła oraz w terminie dni 30, w przypadku owiec i kóz faktu:
a)  przemieszczenia zwierzęcia pomiędzy stadami,
b)  zbycia zwierzęcia poza granice państwa,
c)  padnięcia zwierzęcia, zabicia zwierzęcia oraz innych faktów powodujących zmianę

stanu stada, z wyjątkiem urodzenia, importu z państw trzecich, przywozu z
państw członkowskich,

d)  uboju zwierzęcia;
3)  będąc posiadaczem świń nie zgłasza kierownikowi biura w terminie 30 dni faktu:

a) zwiększenia lub zmniejszenia stanu stada, z wyjątkiem urodzenia, importu z
państw trzecich, przywozu z państw członkowskich,

b)  uboju zwierzęcia;
4) będąc podmiotem przetrzymującym bydło na pastwisku nie informuje bezzwłocznie

posiadacza siedziby stada, u którego zwierzę jest zarejestrowane, o faktach, o
których mowa w art. 14 ust. 1;

5) prowadząc zakład utylizacyjny nie zgłasza kierownikowi biura w terminie 7 dni fakt
utylizacji zwłok zwierzęcych;

6) będąc posiadaczem koniowatego nie zgłasza faktu urodzenia zwierzęcia podmiotom,
o których mowa w art. 5;

7) będąc posiadaczem koniowatego sprowadzonego z państwa trzeciego nie zgłasza
podmiotowi, o którym mowa w art. 5, faktu jego wwozu w terminie 30 dni od
przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej;

8) będąc posiadaczem koniowatego nie zgłasza podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w
terminie 7 dni faktu:
a)  padnięcia koniowatego oraz innych faktów powodujących zmianę stanu stada,
b)  zbycia koniowatego poza granice państwa,
c)  uboju koniowatego;

9) będąc posiadaczem paszportu konia nie zwrócił w terminie 7 dni paszportu konia
podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w przypadku padnięcia albo uboju konia;

10) będąc posiadaczem bydła nie oznakował bydła zgodnie z zasadami określonymi w
art. 20 lub nie zgłosił tego faktu kierownikowi biura przed opuszczeniem przez
zwierzę siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia urodzenia
zwierzęcia;

11) będąc posiadaczem owcy, kozy lub świni nie oznakował zwierzęcia tak szybko jak to
możliwe nie później jednak niż przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada,
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zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 lub nie zgłosił tego faktu kierownikowi
biura, z tym, że w przypadku świni zgłoszenie powinno określać liczbę zwierząt w
stadzie;

12) będąc posiadaczem zwierzęcia sprowadzonego z państwa członkowskiego lub
importowanego z państwa trzeciego nie zgłosił kierownikowi biura faktu wwozu
zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia wwozu na obszar Rzeczypospolitej Polskiej
chyba, że miejscem ich przeznaczenia jest rzeźnia, zaś ubój zwierząt nastąpi w
terminie 30 dni od daty kontroli w przypadku owiec, kóz i świń oraz 20 dni w
przypadku bydła;

13) będąc posiadaczem zwierząt znakuje zwierzęta kolczykami z numerami
identyfikacyjnymi zwierząt zakupionymi od dostawców nie znajdujących się na liście,
o której mowa w art. 29;

14) będąc posiadaczem zwierząt, z wyjątkiem podmiotów prowadzących rzeźnie,
zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymujących zwierzęta w miejscach
gromadzenia zwierząt, na wystawach lub pastwiskach, nie prowadzi księgi rejestracji
lub będąc podmiotem przetrzymującym zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt,
na wystawach lub pastwiskach albo prowadzącym zarobkowy przewóz zwierząt nie
prowadzi ewidencji zwierząt przywiezionych do tych miejsc w formie książkowej lub
przy zastosowaniu systemów informatycznych opartych o programy komputerowe;

15) będąc posiadaczem zwierząt, które mają być przewiezione do lub z miejsc
gromadzenia zwierząt, wystawy lub pastwiska, nie przedstawia podmiotowi
prowadzącemu to miejsce świadectwa zdrowia zwierzęcia, a w przypadku bydła
również paszportu;

16) będąc posiadaczem zwierzęcia nie udzielania Agencji informacji związanych z
identyfikacją i rejestracją zwierząt, o których mowa w art. 33;

17) utrudnia lub uniemożliwia Organom Inspekcji Weterynaryjnej sprawowanie nadzoru
nad identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz koniowatych;

18) utrudnia lub uniemożliwia Agencji przeprowadzanie kontroli w siedzibie stada oraz w
miejscach gromadzenia zwierząt, na wystawach, pastwiskach, w miejscach utylizacji i
rzeźniach oraz podmiotów i w okresie, o którym mowa w art. 28;

- podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Rozdział 8
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 36.
W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt
rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 1999 r. Nr 66, poz. 752 z późn.
zm.)11 wprowadza się następujące zmiany:

1 ) w art. 7:

                                                
11 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz.

320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.
450.
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a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na: 

1) zakładaniu bydłu kolczyków z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia albo
duplikatu kolczyka, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej 12;

2) wytatuowaniu owcy i kozie numeru identyfikacyjnego zwierzęcia albo zakładaniu
owcy i kozie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym
zwierzęcia albo duplikatu kolczyka;

3) wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego zwierzęcia albo zakładaniu na lewą
małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia albo duplikatu
kolczyka.

b) wykreśla się ust. 3a;

c) po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu:
„3e. Na wniosek posiadacza bydła, owiec lub kóz Agencja przydziela pulę numerów

identyfikacyjnych zwierząt, którymi będą znakowane posiadane przez niego
zwierzęta..”

d) po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:
„6b. Podmiot prowadzący zakład utylizacyjny zobowiązany jest zgłosić Agencji w

terminie 7 dni fakt utylizacji zwłok zwierzęcych.”

e) po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu:
„8b. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponosi koszty związane z

prowadzeniem rejestracji zwierząt oznakowanych, oraz koszty przekazywania
zgłoszeń faktów podlegających rejestracji do wysokości wynikających z opłat
pocztowych.”

f) ust. 26 a otrzymuje brzmienie:
„26a. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór nad identyfikacją i rejestracją

zwierząt oraz koniowatych. Sprawując nadzór Organy Inspekcji Weterynaryjnej:
a) mają w szczególności prawo do bezpośredniego dostępu do danych zawartych w

rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz wprowadzania korekt i uzupełnień
w tych rejestrach;

b) przeprowadzają kontrole na miejscu w siedzibie stada dotyczące oznakowania i
rejestracji zwierząt, w szczególności wypełniania obowiązku prowadzenia księgi
rejestracji i wyposażenia bydła oraz koni w paszporty.”

g) po ust. 26a dodaje się ust. 26b – 26o w brzmieniu:
 „26b. Posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do udzielania Agencji informacji związanych

z identyfikacją i rejestracją zwierząt w terminie wyznaczonym przez Agencję.
26c. Informacje, o których mowa w ust. 26b przekazywane są na formularzach

dostarczonych przez Agencję i na jej koszt.
26d. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w rejestrze

zwierząt oznakowanych a informacjami uzyskanymi od posiadaczy zwierząt
Agencja może przeprowadzić kontrolę w siedzibie stada oraz w miejscach
gromadzenia zwierząt, na wystawach, pastwiskach, w miejscach utylizacji i
rzeźniach”.

26e. Czynności kontrolne mogą wykonywać osoby posiadające pisemne imienne
upoważnienie wydane odpowiednio przez:

                                                
12 Tryb i sposób znakowania bydła określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

1760/2000 z 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące
etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
820/97 (Dz. Urz. WE Nr L 204 z dnia 11 sierpnia 2000 r., s. 1-10).
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1) powiatowego lekarza weterynarii;
2) dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

26f.  Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera miejsce i zakres kontroli  oraz
podstawę prawną do jej wykonywania.

26g. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, osoba upoważniona do ich
wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.

26h. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1) wstępu do siedziby stada, miejsc gromadzenia zwierząt, pastwisk, wystaw,

rzeźni i zakładów utylizacyjnych;
2) dostępu do zwierząt;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z

nich odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii oraz zabezpieczania tych
dokumentów, a także żądania wydruków z dokumentów prowadzonych przy
zastosowaniu systemów informatycznych opartych o systemy komputerowe.

26i.   Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
26j.  Protokół, o którym mowa w ust. 26i podpisuje osoba wykonująca czynności

kontrolne oraz kontrolowany. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez
kontrolowanego, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne
dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.

26k. W przypadku, gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w
protokole z kontroli, o którym mowa w ust. 26i, może w terminie 3 dni od dnia
doręczenia protokołu, zgłosić odpowiednio powiatowemu lekarzowi weterynarii
lub dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji na piśmie zastrzeżenia do ustaleń
zawartych w tym protokole.

26l.   Powiatowy lekarz weterynarii  i dyrektor oddziału regionalnego Agencji przekazują
sobie nawzajem protokoły, o których mowa w ust. 26i.

26m. Organy Inspekcji Weterynaryjnej i Agencja są zobowiązane do współpracy w
zakresie  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu, a w szczególności
przekazują sobie  nawzajem protokoły z kontroli.

26n. Po przeprowadzeniu kontroli powiatowy lekarz weterynarii albo dyrektor oddziału
regionalnego Agencji może wydać decyzję nakazującą usunięcie w określonym
terminie stwierdzonych uchybień.

26o. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia sposób
współpracy Organów Inspekcji Weterynaryjnej z Agencją oraz sposób i zakres
dokonywania korekt i uzupełnień w rejestrach mając na względzie zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania Systemu.

2 ) po art. 7 dodaje się art. 7a – 7g w brzmieniu:

7a.  Prezes Agencji prowadzi listę podmiotów dostarczających kolczyki lub duplikaty
kolczyków  zwanych dalej dostawcami.

7b.   Wpis na listę dostawców, o której mowa w ust. 1 następuje po:
1)  przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentu wydanego przez akredytowaną

jednostkę certyfikującą zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności,
zwanego dalej „certyfikatem”, stwierdzającego, że dostarczany kolczyk będzie
spełniał określone przepisami wymagania oraz

2)   zawarciu umowy, o której mowa w ust. 7d.
7c.  Lista dostawców, o której mowa w ust. 7a jest podawana do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
7d.  Umowa między Agencją a podmiotem zamierzającym dostarczać kolczyki lub

duplikaty kolczyków zawiera  w szczególności:
1) okres obowiązywania umowy oraz sposób rozwiązania umowy;
2) zobowiązanie do:
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a) terminowego dostarczania kolczyków i ich duplikatów zgodnie z przyjętymi
zamówieniami składanymi przez Agencję lub posiadaczy zwierząt,

b) składania Prezesowi Agencji miesięcznych raportów dotyczących
dostarczonych kolczyków i duplikatów kolczyków.

7e.    W przypadku, gdy:
1)  certyfikat wydany dostawcy został cofnięty albo unieważniony, lub;
2)  dostawca zaprzestał dostarczania kolczyków;
właściwa akredytowana jednostka certyfikująca niezwłocznie informuje o tym
fakcie Agencję.

7f. Prezes Agencji bezzwłocznie rozwiązuje umowę z dostawcą i skreśla go z listy, o
której mowa w ust. 7a, w przypadku, gdy certyfikat wydany przez akredytowaną
jednostkę certyfikującą został dostawcy cofnięty lub unieważniony lub, gdy
dostawca:
1) zaprzestał dostarczania kolczyków;
2) dostarcza kolczyki z numerami identyfikacyjnymi zwierząt nie opatrując ich

znakiem graficznym Agencji;
3) dostarcza kolczyki, które nie spełniają określonych przepisami wymagań;

dostawca nie składa do Agencji raportów, o których mowa w ust. 7d.
7g.   Posiadacz zwierzęcia, z wyjątkiem podmiotów:

1)  prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt lub koniowatych;
2)   organizujących wystawy;
3) przetrzymujących zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt lub

koniowatych;
oraz podmiot prowadzący zakład utylizacyjny obowiązani są zgłosić do Agencji
siedzibę stada oraz miejsce utylizacji zwłok zwierzęcych w celu nadania numeru
siedziby stada lub numeru miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych:
1) nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby

stada;
2) nie później niż w dniu utylizacji zwłok zwierzęcych.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu udostępnionym przez Agencję.

7h.   Numer siedziby stada oraz numer miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych składa się
z:
1) liter „PL”;
2) dziewięciu cyfr oznaczających, nadawany w trybie przepisów na podstawie

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz rejestru wniosków o przyznanie płatności, numer
identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia albo podmiotu prowadzącego zakład
utylizacyjny;

3) trzech cyfr oznaczających kolejny numer siedziby stada albo numer miejsca
utylizacji

4) zwłok zwierzęcych.
7i.   Agencja wydaje posiadaczowi zwierzęcia oraz podmiotowi prowadzącemu zakład

utylizacyjny zaświadczenie o nadanym numerze w terminie 7 dni od otrzymania
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

7j.   Kierownik biura odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, nadania numeru
siedziby albo numeru miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych, jeżeli nie zostały
nadany numer, o którym mowa w ust. 7h. pkt 2.

3) skreśla się art. 27 ust. 6 pkt 4.

4) dodaje się art. 64a w brzmieniu:

„Art. 64a. 1. Owce i kozy oznakowane przed dniem 1 stycznia 2004 r. za pomocą znaku
identyfikacyjnego pozwalającego na odczytanie numeru identyfikacyjnego
nadanego przez podmiot prowadzący księgę lub rejestr w zakresie owiec i kóz,
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w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich, nie podlegają powtórnemu oznakowaniu na zasadach
określonych w niniejszej ustawie.
   2. Do dnia 1 stycznia 2004 r. podmiot prowadzący księgę lub rejestr w
zakresie owiec i kóz, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich, udostępni nieodpłatnie Agencji dane zawarte w tych
księgach lub rejestrach niezbędne do prowadzenia przez Agencję rejestru, o
którym mowa w art. 7 ust. 8.”

Rozdział 10
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 37.
1.  Do czasu wyczerpania zapasu kolczyków dla bydła Agencja wydaje kolczyki nieodpłatnie

posiadaczom bydła nieoznakowanego według kolejności zgłoszeń.
2. W 2004r. Agencja wydaje posiadaczom bydła nieodpłatnie księgi rejestracji oraz

dodatkowe kartki wsadowe do tych ksiąg.
3.  Do końca 2004 r. Agencja wydaje nieodpłatnie posiadaczom owiec, kóz i świń księgi

rejestracji oraz dodatkowe kartki wsadowe do tych ksiąg.

Art. 38.
Do postępowań w sprawach objętych przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o
zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz.U. 1999 r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm.)13, wszczętych a nie
zakończonych przed dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 39.
Dane pozyskane dotychczas przez:
1) Agencję, w celu prowadzenia rejestru zwierząt oznakowanych,
2) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu

chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz.U. 1999 r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm.)14 w celu prowadzenia ksiąg i rejestru koni,

3) organy Inspekcji Weterynaryjnej, w celu prowadzenia rejestru podmiotów, o którym mowa
w art. 5 i 31 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 1999 r. Nr 66, poz. 752
z późn. zm.)15

                                                
13 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz.

320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.
450.

14 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz.
320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.
450.

15 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz.
320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.
450.
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- wykorzystuje się przy tworzeniu Systemu.

Art. 40.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż
do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej zachowują
moc dotychczasowe przepisy wykonawcze do Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 752 z późn. zm.)16, jeżeli nie są z nią
sprzeczne.

Art. 41.
Przepisy art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 1999 r. Nr 66, poz. 752 z
późn. zm.)17 tracą moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej.

Art. 42.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej z tym, że:

1) przepisy art. 36 i 37 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i tracą moc
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej,

2) przepis art. 15 ust. 6, pkt. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

                                                
16 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz.

320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.
450.

17 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz.
320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.
450.
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U Z A S A D N I E N I E
do projektu ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zmianie niektórych ustaw

Projekt ustawy określa zasady identyfikacji zwierząt, w tym zasady i tryb prowadzenia rejestru
zwierząt oznakowanych oraz koniowatych, tryb nadawania numerów identyfikacyjnych siedzib stad
oraz zwierząt, tryb wpisywania i skreślania dostawców z listy prowadzonej przez Agencję, sposób
sprawowania nadzoru przez Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz dokonywania kontroli przez
Agencję nad identyfikacją i rejestracją zwierząt. Głównym celem ustawy jest ujednolicenie
identyfikacji zwierząt a w konsekwencji umożliwienie sprawowania efektywnej kontroli przez
Inspekcję Weterynaryjną nad przemieszczaniem zwierząt. Pozwoli to na zapewnienie ochrony
epizootycznej kraju.

Przepisy proponowanej ustawy regulują zasady odnośnie identyfikacji i rejestracji zwierząt po akcesji
Polski do Unii Europejskiej. Zostały one wydzielone z ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu
chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i stanowić będą
jednolity akt prawny. Jednocześnie przepisy końcowe projektu wprowadzają zmiany do art. 7 ww.
ustawy, który ma obowiązywać do momentu akcesji.

Z uwagi na fakt, że od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zasady funkcjonowania
Systemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt będą regulowane poprzez rozporządzenia WE bez
konieczności ich implementowania do przepisów krajowych, gdyż po dniu akcesji obowiązują one
wprost, przepisy projektowanej ustawy mają służyć wdrożeniu przepisów dyrektyw obowiązujących
w tym zakresie na terytorium UE oraz uregulowaniu zasad funkcjonowania Systemu z
uwzględnieniem polskiej specyfiki Systemu.

Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia:

• Dyrektywy Rady nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992r. w sprawie identyfikacji i
rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE Nr L 355 z dnia 5 grudnia 1992 r., s. 32-36),

• Dyrektywy Rady nr 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 roku w sprawie problemów
zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą
chlewną (Dz. Urz. WE Nr P 121 z dnia 29 lipca 1964 r., s. 1977-2012),

• Dyrektywy Rady nr 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli
weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu
wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (Dz. Urz. WE Nr L 224 z dnia 18 sierpnia 1990r., s. 29-
41),

• Dyrektywy Rady nr 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków
zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny
koniowatych z państw trzecich (Dz. Urz. WE nr L 296 z dnia 27 października 1990, s. 66),

• Dyrektywa Rady nr 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i
genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi,

• Decyzji Komisji nr 93/623/EEC z dnia 20 października 1993 r. ustanawiającej dokument
identyfikacyjny (paszport) koniowatych (Dz. Urz. WE Nr L 298 z dnia 3 grudnia 1993 r., s.
45-55).
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Poza koniecznością dostosowania prawa polskiego do przepisów UE uregulowanie w osobnej ustawie
przepisów odnośnie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które mają obowiązywać od dnia uzyskania
przez Polskę członkostwa w UE, wynika z potrzeby zapewnienia przejrzystości przepisów, co jest
szczególnie istotne z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy ustawy – posiadacza zwierząt.

Projekt ustawy definiuje używane w nim pojęcia zapewniając możliwie maksymalny poziom
odzwierciedlenia definicji zawartych w Dyrektywach UE. Projekt zawiera zatem w szczególności
definicje zwierzęcia, siedziby stada, posiadacza zwierząt, miejsca gromadzenia zwierząt, handlu oraz
podmiotu prowadzącego zakład utylizacyjny. Na potrzeby projektu ustawy wprowadzono również
definicję certyfikatu oraz państwa wysyłki i państwa przeznaczenia.

Przyjęte w projekcie ustawy rozwiązania prawne stanowią wierne, tam gdzie było to konieczne, nawet
dosłowne, odzwierciedlenie rozwiązań prawnych przyjętych w prawodawstwie Unii Europejskiej.
Wymóg tak dokładnej implementacji przepisów Unii jest podyktowany charakterem problematyki
uregulowanej w projekcie ustawy. Sprawy związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt w jednym
państwie członkowskim Unii Europejskiej mają wpływ na pozostałe państwa członkowskie z uwagi na
konieczność skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Dlatego też Komisja Europejska
zabiega o możliwie identyczne, z brzmieniem poszczególnych dyrektyw unijnych, rozwiązania
prawne, nawet w zakresie używanych sformułowań przez wszystkie państwa członkowskie.

Jakkolwiek przepisy odnośnie systemu identyfikacji i rejestracji bydła regulowane są w znacznej
mierze rozporządzeniami wprost obowiązującymi na obszarze całej Wspólnoty i ich implementacja
jest, co do zasady, zakazana, istnieje potrzeba stworzenia w krajowym porządku prawnym ram
kompetencyjnych-organizacyjnych, w celu umożliwienia sprawnego funkcjonowania przepisów
wspólnotowych po przestąpieniu Polski do UE. Stworzenie takich ram może odbywać się tylko w
granicach wyznaczonych przepisami rozporządzeń wspólnotowych.

Po przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do UE następujące rozporządzenia WE dotyczące
identyfikacji i rejestracji zwierząt automatycznie zaczną obowiązywać:

1) Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r.
ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i
produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE
Nr L 204 z dnia 11 sierpnia 2000 r., s. 1-10)

2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2629/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w zakresie kolczyków,
rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. WE Nr L
354 z dnia 30 grudnia 1997 r., s. 19-22)

3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2194/98 z 12 października 1998 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2629/97 w zakresie kolczyków w ramach systemu identyfikacji i
rejestracji bydła (Dz. Urz. WE Nr L 276 z dnia 13 października 1998 r., s. 4)

4) Rozporządzenie Komisji (EC) nr 331/1999 z dnia 12 lutego 1999 r. zmieniające
Rozporządzenie (WE) nr 2629/97 w zakresie paszportów w ramach systemu identyfikacji i
rejestracji bydła (Dz. Urz. WE Nr L 40 z dnia 13 lutego 1992 r., s. 27)

5) Rozporządzenie Komisji (EC) nr 1663/1999 z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające
Rozporządzenie (WE) nr 2629/97 w zakresie paszportów w ramach systemu identyfikacji i
rejestracji bydła (Dz. Urz. WE Nr 197 z 29 lipca 1999 r., s. 27)

6) Rozporządzenie Komisji (EC) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EC) nr
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1760/2000 w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu
identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. WE nr 156 z dnia 25 czerwca 2003 r., s. 9-12)

7) Rozporządzenie Komisji (EC) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania Rozporządzenia Rady (EC) nr 820/97 w zakresie minimalnych sankcji
administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. WE nr 60 z
dnia 28 lutego 1998 r., s. 78-79)

8) Rozporządzenie Komisji (EC) nr 509/1999 z dnia 8 marca 1999 r. dotyczące rozszerzenia
maksymalnego okresu kolczykowania bizonów (bizona amerykańskiego) (Dz. Urz. WE Nr L
60 z dnia 09 marca 1999 r., s. 53)

9) Rozporządzenie Komisji (EC) nr 2680/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. aprobujące system
identyfikacji byków przeznaczonych do wykorzystania w wydarzeniach kulturalnych i
sportowych (Dz. Urz. WE nr 326 z dnia 18 grudnia 1999 r., s. 16-17)

I. Zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów regulujących zasady
identyfikacji i rejestracji zwierząt

1. Obowiązek przetrzymywania danych przez Agencję w rejestrze

Stosownie do przepisów Dyrektywy Rady nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992r. w sprawie
identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE Nr L 355 z dnia 5 grudnia 1992 r., s. 32-36) w
projekcie zakłada się, że dane dotyczące zwierząt, posiadaczy zwierząt, rzeźni, siedzib stad
przetrzymywane są w komputerowej bazie danych prowadzonej przez Agencję przez okres 3 lat od
momentu zaprzestania przetrzymywania zwierząt lub zwłok zwierzęcych w przypadku zakładu
utylizacyjnego w danej siedzibie stada. Po upływie tego okresu ARiMR dokonuje skreślenia siedziby
stada z rejestru zwierząt oznakowanych. Istotne jest, że zaprzestanie przetrzymywania zwierząt lub
zwłok zwierzęcych w jednej siedzibie stada nie powoduje skreślenia danych dotyczących posiadacza
zwierząt, lecz wyłącznie danej siedziby stada. O skreśleniu siedziby stada z rejestru Agencja informuje
posiadacza zwierzęcia, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia skreślenia.

2. Nadawanie numeru identyfikacyjnego siedziby stada

Projekt przewiduje zmianę dotychczas stosowanego pojęcia gospodarstwo i numer gospodarstwa i
zastąpienie go terminem numer posiadacza zwierząt. Numer ten nadaje się posiadaczom zwierząt, z
wyjątkiem posiadaczy koniowatych, rzeźniom, zakładom utylizacyjnym, miejscom gromadzenia
zwierząt oraz podmiotom podejmującym działalność lub trudniących się zarobkowym przewozem
zwierząt lub ich skupem i sprzedażą, na podstawie zgłoszenia siedziby stada do rejestru prowadzonego
przez Agencję. Numer posiadacza zwierząt lub ww. podmiotów składający się z dziewięciu cyfr, jest
niepowtarzalnych w skali całego kraju, po rozszerzeniu o trzy cyfry staje się numerem
identyfikacyjnym siedziby stada. Numer siedziby stada identyfikować będzie wszelkie budynki,
zagrody lub miejsca na otwartej przestrzeni, w której przebywa dane stado lub stada różnych
gatunków zwierząt. Posiadacz zwierząt jest zobowiązany do informowania o przemieszczaniu
zwierząt, w określonym terminie od momentu opuszczania przez zwierzę siedziby stada, a jedną z
podstawowych informacji zawartych na zgłoszeniach faktów podlegających rejestracji jest numer
identyfikacyjny siedziby stada.

W projekcie zakłada się, że numer identyfikacyjny posiadacza zwierząt oraz ww. podmiotów
nadawany jest w trybie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, przetwórców
oraz organizacji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz rejestru wniosków o przyznanie
płatności. Uzyskany numer identyfikacyjny jest niepowtarzalny w skali kraju. Posiadacz będzie się
nim posługiwał w późniejszych kontaktach z Agencją w celu uzyskania pomocy finansowej.
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Określenie w projekcie numeru identyfikacyjnego posiadacza, który stanowi element składowy
numeru identyfikacyjnego siedziby stada, który otrzymuje posiadacz zwierząt oraz ww. podmioty ma
na celu zintegrowanie procesu nadawania numerów identyfikacyjnych na potrzeby systemu
identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz realizacji pomocy finansowej udzielanej producentom rolnym,
w tym również posiadaczom zwierząt, przetwórcom i organizacjom producentów ze środków
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

3. Obowiązek uzyskania przez posiadaczy bydła, owiec oraz kóz puli numerów
identyfikacyjnych dla zwierząt

Zakres numerów identyfikacyjnych zwierząt wydawany będzie przez Agencję na podstawie
zamówienia składanego przez posiadacza bydła, owiec i kóz. Określenie w projekcie ustawy, że pula
numerów identyfikacyjnych zwierząt będzie przyznawana posiadaczom zwierząt, podyktowane jest
koniecznością zapewnienia konkurencji na rynku dostawców kolczyków dla zwierząt. Z uwagi na to,
że cena za kolczyki nie będzie odgórnie ustalana a kształtowana na rynku, możliwość wyboru przez
rolnika dostawcy kolczyków z listy powodować będzie zmniejszenie cen za produkt.

Posiadacze trzody chlewnej nie występują o wydanie puli numerów identyfikacyjnych, ponieważ
zwierzęta te znakowane są numerem siedziby stada. System informatyczny przydziela określonemu
gospodarstwu pulę numerów kolczyków. Na druku Zamówienia znajdują się, m.in.: pole pozwalające
na wskazanie, którego z producentów znajdujących się na liście posiadacz zwierząt wybrał jako
dostawcę kolczyków oraz pole, które wskazuje, czy posiadacz będzie sam zamawiał kolczyki
bezpośrednio u dostawcy, czy chce, aby ARiMR przekazała zamówienie do wybranego przez
posiadacza producenta. W takim wypadku ARiMR nie informuje już posiadacza o przyznanej
posiadaczowi puli numerów a tylko przekazuje informację o przyznanej puli wskazanemu przez
posiadacza dostawcy. W Systemie IRZ nie występuje obsługa kolczyków i ich duplikatów dla świń,
ponieważ nie są one identyfikowane indywidualnie, w związku z tym znakowanie przy pomocy
numeru siedziby stada nie wymaga przydzielania posiadaczom puli numerów identyfikacyjnych.

4. Obowiązek zgłaszania Agencji przez organy Inspekcji Weterynaryjnej faktu
zarejestrowania podmiotów podejmujących się prowadzenia określonej działalności

W celu zapewnienia lepszej identyfikacji podmiotów, których dane zawarte są w rejestrze zwierząt
oznakowanych prowadzonym przez Agencję, na organy Inspekcji Weterynaryjnej nałożony został
obowiązek informowania ARiMR w terminie 7 dni od zarejestrowania podmiotu podejmującego
działalność lub zajmującego się prowadzeniem: rzeźni, zakładu utylizacyjnego, zarobkowego
przewozu zwierząt lub ich skupem i sprzedażą, miejsca gromadzenia zwierząt lub siedziby stada, w
którym są utrzymywane zwierzęta o fakcie tej rejestracji. Obowiązek ten wynika z faktu, że
powiatowy lekarz weterynarii prowadzi, zgodnie z art. 5 i 31 ust. 3 ustawy o zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, rejestr ww.
podmiotów. Możliwe jest w związku z tym przekazanie Agencji weterynaryjnych numerów
identyfikacyjnych podmiotów prowadzących rzeźnie i zakłady utylizacyjne, jeżeli takie numery
zostały nadane.

5. Znakowanie owiec, kóz i świń

Projekt przewiduje zmianę zapisu odnośnie terminu oznakowania owiec, kóz i świń. Dotychczas
obowiązujący zapis o obowiązku oznakowania zwierząt przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby
stada, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia urodzenia proponuje się zastąpić zapisem o
możliwie szybkim oznakowaniu zwierzęcia, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez zwierzę
siedziby stada. 21-dniowy termin nie miał bowiem dostatecznego uzasadnienia w prawie
wspólnotowym, w szczególności w przepisach dyrektywy Rady Nr 92/102/EEC o identyfikacji i
rejestracji zwierząt. W związku z tym w projekcie wprowadza się zapis określający, że posiadacz
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owcy, kozy lub świni obowiązany jest tak szybko, jak to możliwe, oznakować zwierzę i zgłosić ten
fakt Agencji nie później jednak niż przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada z podaniem
stanu liczbowego zwierząt w stadzie, w przypadku świń.

Z tego samego względu dopuszczono znakowanie owiec, kóz i świń poprzez wytatuowanie znaku
identyfikacyjnego. Dotychczas owce i kozy mogły być identyfikowane wyłącznie poprzez założenie
kolczyka z numerem identyfikacyjnym, tatuowanie numeru identyfikacyjnego było dopuszczalne
wyłącznie w przypadku świń, innych niż hodowlane, kierowanych bezpośrednio do uboju.

6. Warunki techniczne kolczyków i duplikatów kolczyków

Wzory kolczyków określają stosowne rozporządzenia, natomiast szczegółowe warunki techniczne
ustalone zostały w specyfikacjach przetargowych na realizację dostaw kolczyków dla Agencji, do
których oferenci byli zobowiązani dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kolczyki
wymaganych warunków wystawione przez uprawniony do ich wydawania podmiot działający w
danym kraju, a w przypadku jego braku, przez podmiot lub podmioty posiadające niezbędny potencjał
merytoryczny i techniczny do przeprowadzenia miarodajnej oceny.

W celu określenia jednoznacznych warunków technicznych dla dostarczanych kolczyków dla zwierząt
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb oznakowania
zwierząt, w tym wzory znaków identyfikacyjnych oraz wymagania i warunki techniczne kolczyków
dla zwierząt, mając na względzie zdrowie zwierząt i trwałość informacji zawartych na kolczyku, jak
również sposób i tryb zamawiania puli numerów identyfikacyjnych dla bydła, owiec i kóz, zasady
wydawania i zwracania paszportów bydła, wzór paszportu bydła, wzór księgi rejestracji i zasady jej
prowadzenia – mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania się zwierząt, a
także ochronę ludzi i zwierząt.

7. Wydawanie paszportów bydła

Projektowane przepisy przewidują, że za czynności związane z produkcją i wydaniem paszportów
bydła Agencja pobierać będzie opłaty. Minister właściwy do spraw rolnictwa w uzgodnieniu z
Ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła, uwzględniając koszty ponoszone przez
Agencję. Projektowana zmiana wprowadza również obowiązek zgłoszenia Agencji faktu wwozu
zwierzęcia w terminie 7 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej oraz dołączenia
do zgłoszenia paszportu tego zwierzęcia wydanego w państwie członkowskim, w przypadku wwozu
zwierzęcia z tego państwa albo dokument potwierdzający pochodzenie z państwa nie będącego
członkiem Unii Europejskiej, w przypadku przywozu zwierzęcia z tego państwa.

8. Zaopatrywanie się posiadaczy zwierząt w kolczyki

Przepisy projektu ustawy określają, że posiadacze bydła, owiec i kóz zaopatrują się w kolczyki z
numerami identyfikacyjnymi zwierząt u dostawców znajdujących się na liście prowadzonej przez
Agencję, składając zamówienie na kolczyki bezpośrednio u dostawcy albo za pośrednictwem Agencji,
po uzyskaniu puli numerów identyfikacyjnych od Agencji. Natomiast posiadacze świń zaopatrują się
w kolczyki z numerami identyfikacyjnymi zwierząt składając zamówienie na kolczyki bezpośrednio u
dostawcy. Natomiast zakup duplikatów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Agencji.
Podyktowane to jest koniecznością zapewnienia możliwości sprawowania kontroli przez Agencję nad
duplikatami kolczyków dla zwierząt. Projekt w tym zakresie ułatwi rozwiązanie problemu sprawnego i
szybkiego oznakowania zwierząt w przypadku zgubienia lub zniszczenia kolczyka w sposób
uniemożliwiający odczytanie znajdujących się na nim znaków.

9. Odstąpienie od wymogu oznakowania w ciągu 7 dni zwierząt importowanych
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Implementując przepisy Dyrektywy Rady nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992r. w sprawie
identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE Nr L 355 z dnia 5 grudnia 1992 r., s. 32-36) zwierzęta
importowane z kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej, których miejscem przeznaczenia jest
rzeźnia znajdująca się w obszarze właściwości powiatowego lekarza weterynarii, zaś ubój zwierząt
nastąpi w terminie 30 dni od daty badania w przypadku owiec, kóz i świń oraz 20 dni w przypadku
bydła, nie muszą być oznakowane w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia granicznej kontroli
weterynaryjnej.

10. Obowiązek zmiany numeru identyfikacyjnego owiec i kóz w przypadku sprowadzenia
zwierząt z UE oznakowanych numerem stadnym

Zgodnie z proponowanymi przepisami posiadacz owiec i kóz sprowadzonych z krajów będących
członkami Unii Europejskiej i zidentyfikowanych numerem identyfikacyjnym nie będącym numerem
niepowtarzalnym w skali kraju obowiązany jest do dodatkowego oznakowania tego zwierzęcia
znakiem identyfikacyjnym z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym w skali kraju i zgłoszenia
tego faktu Agencji w terminie 7 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej oraz
dokonania wpisu numerem identyfikacyjnym zwierzęcia nie będącym numerem niepowtarzalnym w
skali kraju do księgi rejestracji.

Wprowadzenie tego przepisu uwarunkowane jest budową systemu informatycznego obsługującego
System IRZ. System informatyczny jest zaprojektowany w taki sposób, że nie przyjmuje dwóch
zwierząt o tym samym numerze identyfikacyjnym.

11. Zmiana numeru identyfikacyjnego nadanego w państwie wysyłki

W celu dostosowania przepisów polskich do wymogów dyrektywy Rady nr 92/102/EWG z dnia 27
listopada 1992r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE Nr L 355 z dnia 5 grudnia
1992 r., s. 32-36) w projekcie określono możliwość zmiany przez Agencję numeru identyfikacyjnego
zwierzęcia nadanego w siedzibie stada państwa wysyłki, z którego dane zwierzę pochodzi poprzez
założenie kolczyka z nowo nadanym numerem. Jednocześnie zmiany tego numeru dokonuje się na
koszt Agencji.

12. Prowadzenie przez rolników księgi rejestracji

W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt
posiadacz zwierzęcia, z wyjątkiem posiadacza koni, był zobowiązany do prowadzenia księgi
rejestracji, odrębnie dla poszczególnych gatunków zwierząt w siedzibie stada. W projekcie zakłada się
zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji oraz dokonywania zgłoszeń do rejestru zdarzeń
podlegających rejestracji podmiotów prowadzących miejsca gromadzenia zwierząt oraz zajmujących
się prowadzeniem zarobkowego przewozu zwierząt lub ich skupem i sprzedażą. Minister właściwy do
spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki prowadzenia ewidencji zwierząt
przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli
przemieszczania się zwierząt, a także ochronę zdrowia ludzi i zwierząt.

13. Obowiązek prowadzenia ewidencji przez podmioty prowadzące miejsca gromadzenia zwierząt

Podobnie jak to miało miejsce w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzą, badaniu zwierząt
rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, podmioty prowadzące miejsca gromadzenia
zwierząt obowiązane są prowadzić ewidencję tych miejsc. Określenie szczegółowych zasad
prowadzenia ewidencji umożliwi monitorowanie sytuacji epizootycznej w kraju, zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt oraz zapewni właściwą jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i
wypełni przepisy Dyrektywy 97/12/EC zmieniającej Dyrektywę Rady nr 64/432/EWG z dnia 26
czerwca 1964 roku w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel
wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz. WE Nr P 121 z dnia 29 lipca 1964 r., s.
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1977-2012), na podstawie której przemieszczanie zwierząt w obrębie Wspólnoty jest możliwe jedynie
wówczas, gdy spełniony jest m.in. warunek zarejestrowania zwierzęcia i możliwości jego
zidentyfikowania.

Podmioty prowadzące miejsca gromadzenia zwierząt będą zobowiązane do ewidencjonowania: daty
wprowadzenia do miejsca gromadzenia, daty wyprowadzenia z miejsca gromadzenia, miejsca
urodzenia, daty urodzenia zwierzęcia (z wyjątkiem świń), imienia i nazwiska posiadacza, jego adresu i
siedziby, numeru identyfikacyjnego zwierzęcia, miejsca przeznaczenia zwierzęcia, rodzaju i numeru
rejestracyjnego środka transportu oraz daty padnięcia w przypadku padnięcia zwierzęcia co będzie
szczególnie pomocne w wykrywaniu ewentualnych ognisk chorób zakaźnych.

14. Obowiązek prowadzenia ewidencji przez podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt

Projekt nakłada na podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt obowiązek
ewidencjonowania: miejsca i daty przemieszczania, imienia i nazwiska posiadacza, jego adresu i
siedziby stada lub miejsca gromadzenia, miejsca i daty dostarczenia, imienia i nazwiska lub nazwy i
adresu odbiorcy, gatunku i ilości przewożonych zwierząt,  daty i miejsca dezynfekcji, numerów
świadectw zdrowia lub innych dokumentów oraz daty padnięcia w przypadku padnięcia zwierzęcia.
Tym samym podmioty te zwolnione zostaną z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji.

15. Uprawnienie dla Ministra właściwego ds. rolnictwa do wystąpienia do Stałego Komitetu
Weterynaryjnego

Zgodnie z przepisami proponowanej ustawy Minister właściwy do spraw rolnictwa może wystąpić,
zgodnie z art. 18 Dyrektywy 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli
weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego
(Dz. Urz. WE Nr L 224 z dnia 18 sierpnia 1990r., s. 29-41) w związku z art. 18 Dyrektywy Rady
89/662/ EWG z dnia 11 grudnia 1989r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych w handlu
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (Dz. Urz. WE Nr L 395
z dnia 30 grudnia 1989 r., s. 13-22), do Stałego Komitetu Weterynaryjnego o wyłączenie z obowiązku
oznakowania, prowadzenia księgi rejestracji i zgłaszania zwierząt do rejestru przez posiadaczy
zwierząt przetrzymujących nie więcej niż trzy sztuki owiec lub kóz lub jedną świnię z przeznaczaniem
na własne potrzeby oraz o upoważnienie do prowadzenia alternatywnego systemu rejestracji
umożliwiającego indywidualną identyfikację poszczególnych zwierząt w przypadku świń rasy czystej
lub mieszańców, które są rejestrowane w księgach hodowlanych. Wprowadzenie powyższego zapisu
do ustawy podyktowane jest koniecznością pełnego wdrożenia przepisów Dyrektywy Rady nr
92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE Nr
L 355 z dnia 5 grudnia 1992 r., s. 32-36), której art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1a wskazuje takie
rozwiązanie.

16. Lista dostawców kolczyków i duplikatów kolczyków

Dotychczas obwiązujące przepisy ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt
rzeźnych oraz o Inspekcji Weterynaryjnej przewidują, że kolczyki wydaje Agencja na wniosek
posiadacza zwierząt. Równocześnie jednak nie regulują spraw związanych z ich wytwarzaniem. W
związku z tym, Agencja była zmuszona do nabywania kolczyków w ilościach jednorazowo
pokrywających zapotrzebowanie całego kraju, a zatem wyłącznie od podmiotów, które mają tak duże
zdolności produkcyjne. Wyklucza to zdecydowaną większość podmiotów krajowych preferując tym
samym podmioty zagraniczne. Zaproponowana zmiana zmierza do wyeliminowania luki prawnej,
pozwalając wykorzystać moce produkcyjne tych krajowych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na
produkcję lub dostawę kolczyków. Większa ilość podmiotów stworzy warunki konkurencji
zapewniając ceny rynkowe. Ponadto Agencja zostanie odciążona od prowadzenia rozliczeń
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finansowych związanych z identyfikacją zwierząt oraz od konieczności wynajmowania dodatkowych
pomieszczeń magazynowych na kolczyki.

Wpisu na listę dokonuje się na wniosek dostawcy kolczyków i duplikatów kolczyków po okazaniu
certyfikatu, czyli dokumentu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z późn.
zm.). – do czasu uzyskania przez Polskę członkostwa w UE natomiast po uzyskaniu członkostwa
stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 166,
poz. 1360).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że Prezes Agencji zobowiązany będzie do zawarcia umowy z każdym
dostawcą kolczyków i duplikatów kolczyków, który zgłosi się do Agencji i potwierdzi spełnienie
przez produkowany lub dostarczany kolczyk oraz duplikat kolczyka warunków technicznych
określonych w akcie wykonawczym do ustawy i do umieszczenia go na liście dostawców. Lista
dostawców jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Dostawca kolczyków i duplikatów kolczyków będzie
obowiązany przekazywać Agencji wszelkie informacje dotyczące dystrybuowanych kolczyków i
duplikatów kolczyków. Proponowane rozwiązanie zapewni Agencji możliwość kontroli i nadzoru nad
wytwarzanymi kolczykami.

Proponowane zapisy eliminują konieczność wydawania decyzji administracyjnych przez Agencję o
dokonaniu wpisu na listę, czyli nawiązywania stosunku administracyjno-prawnego, z uwagi na fakt, że
między Agencją a producentem zawarta zostanie umowa cywilno-prawna. Takie rozwiązanie nie
będzie prowadziło do reglamentacji prowadzenia działalności gospodarczej określając jedynie
procedurę uzyskania możliwości realizacji dostaw kolczyków oraz duplikatów kolczyków
zawierających znak graficzny Agencji. Proponowane rozwiązanie pozwoli uniknąć konieczność
stosowania przez ARiMR długotrwałej i skomplikowanej procedury administracyjnej, przewidywanej
w KPA, dotyczącej zakończenia sprawy co do istoty w całości lub w części w danej instancji.

Skreślenie z listy dokonywane będzie przez Prezesa Agencji niezwłocznie po uzyskaniu informacji od
właściwej akredytowanej jednostki certyfikującej kolczyki i duplikaty kolczyków dla zwierząt o
cofnięciu (np. w przypadku nadużycia przez dostawcę uprawnień wynikających z posiadania
certyfikatu) lub unieważnieniu certyfikatu (np. na wniosek posiadacza certyfikatu). Jednocześnie
przewiduje się, że skreślenie z listy może nastąpić w przypadku, gdy dostawca zaprzestał produkcji
kolczyków, dostarcza kolczyki niezgodnie z warunkami technicznymi kolczyka określonymi w
rozporządzeniu wydanym przez Ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz nie składa do
Agencji okresowych raportów.

17. Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt

Projektowane przepisy przewidują, że organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór nad
identyfikacją i rejestracją zwierząt na tych samych zasadach, na jakich ma to miejsce według
przepisów obecnie obowiązującej ustawy. Kontrola przeprowadzana przez organy Inspekcji
Weterynaryjnej ma na celu sprawdzenie przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt,
sprawdzenie wypełniania warunków weterynaryjnych na terenie siedziby stada oraz zidentyfikowanie
i zlikwidowanie wykrytych podczas jej przeprowadzania niezgodności.

Proponuje się, żeby System IRZ był również kontrolowany przez Agencję w zakresie kompletności i
poprawności danych w rejestrze zwierząt oznakowanych.

Imienne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych wydaje dyrektor oddziału
regionalnego Agencji. Ww. upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do
przeprowadzenia kontroli, jej miejsce i zakres oraz podstawę prawną przeprowadzenia. Przed
rozpoczęciem kontroli, osoba upoważniona do jej przeprowadzenia jest obowiązana okazać imienne
upoważnienie. Zgodnie z projektowaną ustawą przyznano wszystkim osobom upoważnionym do
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kontroli prawo: wstępu do siedziby stada, dostępu do zwierząt przebywających w siedzibie stada,
żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, wglądu do
dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub
kserokopii, zabezpieczania tych dokumentów oraz sporządzania dokumentacji fotograficznej z
przeprowadzonej kontroli. Z przeprowadzonych kontroli sporządza się protokoły, do których
posiadacz zwierząt może wnosić zastrzeżenia. W myśl projektu ustawy Minister właściwy do spraw
rolnictwa określi w drodze rozporządzenia sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z
Agencją w zakresie nadzoru i przeprowadzania kontroli mając na względzie potrzebę zapewnienia
kontroli przemieszczania się zwierząt, a także ochronę zdrowia ludzi i zwierząt a także sposób oraz
zakres dokonywania korekt i uzupełnień w rejestrach mając na względzie zapewnienie sprawnego
funkcjonowania systemu.

18. Wyłączenie obowiązku oznakowania owiec i kóz posiadających numery identyfikacyjne
nadane przez Polski Związek Owczarski

W przepisach zmieniających ustawę weterynaryjną wprowadza się wyłączenie obowiązku
oznakowania owcy i kozy oraz zgłoszenia tego faktu Agencji, w zakresie owiec i kóz posiadających
numery identyfikacyjne nadane przez podmiot prowadzący księgę lub rejestr w zakresie owiec i kóz,
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Według danych
GUS pogłowie owiec wynosi 331.073 sztuk, natomiast pogłowie kóz szacowane jest na 171.974 sztuk.
Polski Związek Owczarski, który w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich zajmuje się prowadzeniem ksiąg hodowlanych oraz oznakowaniem na te potrzeby,   
skupia 98% hodowców i producentów owiec jednocześnie od 1995 roku prowadzi ocenę użytkowości
i prace hodowlane w pogłowi owiec i kóz. Numery identyfikacyjne nadane przez PZO owcom i
kozom w formie tatuażu pozwalają na ich przejęcie do rejestru prowadzonego przez ARiMR.
Jednocześnie zgodnie z projektem PZO obowiązany został do dnia 1 stycznia 2004 r. do
nieodpłatnego przekazania Agencji danych zawartych w ww. prowadzonych na podstawie przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, księgach i rejestrach.

II. Ocena skutków regulacji

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

a) posiadacze zwierząt w rozumieniu projektowanej ustawy, a więc właściciele i wszystkie
osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej odpowiedzialne za zwierzęta podlegające oznakowaniu i rejestracji, nawet
tymczasowo,

b) podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne,
c) Inspekcja Weterynaryjna,
d) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
e) Właściwe związki hodowców koni,
f) dostawcy kolczyków.

2. Wpływ ustawy na sektor finansów publicznych, w tym dochody i wydatki budżetu państwa
i budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Koszty, które poniesie budżet państwa podyktowane są koniecznością zapewnienia pomocy
posiadaczom zwierząt w przejściu do docelowego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji
zwierząt. Propozycja zmierza do tego, aby ograniczyć koszty ponoszone przez posiadacza zwierząt
przenosząc je na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji. Projekt przewiduje, że Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponosi koszty związane z:
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1) wydawaniem ksiąg rejestracji oraz kart wsadowych do tych ksiąg wraz
z kosztami dystrybucji ksiąg rejestracji i kart wsadowych do tych ksiąg posiadaczom świń,
owiec i kóz w 2003 r. i 2004 r., a posiadaczom bydła w 2004 r.,

2) przesyłaniem przez posiadaczy zapotrzebowań na księgi rejestracji i dodatkowe karty
wsadowe do tych ksiąg,

3) rejestracją zwierząt oraz przekazywaniem pocztą informacji związanych
z wprowadzaniem zmian i uzupełnień w rejestrze.

Ponadto Agencja będzie nieodpłatnie wydawać w 2004 r. kolczyki posiadaczom bydła do czasu
wyczerpania zapasów tych kolczyków zakupionych w latach 2002 i 2003. Przewiduje się, że do
rozdysponowania w roku 2004 pozostanie ok. 1,5 mln par kolczyków o wartości ok. 2800 tys. PLN.
Szacuje się, że w wyniku powyższych zmian ARiMR w latach 2003 r. i 2004r. poniesie koszty w
wysokości ok. 29 mln zł.

3. Wpływ ustawy na rynek pracy
Projektowana zmiana będzie miała znaczący wpływ na rynek pracy z uwagi na fakt, że określone
zostaną klarowne wymogi dotyczące kolczyków, którymi można będzie identyfikować zwierzęta, a
tym samym zapewniony zostanie zbyt produkowanych przez te podmioty znaków identyfikacyjnych
dla zwierząt. Uregulowane zostaną również zasady wpisu dostawców kolczyków i ich duplikatów na
listę prowadzoną przez Agencję dostawców kolczyków. W konsekwencji będzie to oznaczać
możliwość stabilizacji zatrudnienia osób pracujących w tej branży, a także możliwość jego wzrostu.
Ponadto projektowana ustawa z uwagi na przewidywane kontrole przestrzegania zasad identyfikacji i
rejestracji zwierząt przewiduje również konieczność dodatkowego zatrudnienia w Inspekcji
Weterynaryjnej.

4. Wpływ ustawy na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości poprzez umożliwienie udziału w
produkcji kolczyków wielu krajowych przedsiębiorców, co z kolei wpłynie na stworzenie lub
utrzymanie miejsc pracy.

Ponadto wprowadzenie w życie ustawy spowoduje pełne dostosowanie prawa standardów zakresie
identyfikacji standardów rejestracji zwierząt do standardów Unii Europejskiej, co umożliwi
wprowadzenie do wolnego obrotu na terytorium Wspólnot Europejskich zwierząt i produktów
pochodzenia zwierzęcego przez polskich przedsiębiorców.

5. Wpływ ustawy na sytuację i rozwój regionów – nie dotyczy

6. Zgodność z prawem europejskim - projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej




















