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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra z zapytaniem w zwi¹zku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o sy-

stemie rejestracji i identyfikacji zwierz¹t.
W zwi¹zku z planowanymi zmianami w³aœciciel bêdzie musia³ udzieliæ osobie dokonuj¹cej identyfika-

cji, czyli umieszczaj¹cej specjalny czip pod skór¹ na szyi zwierzêcia, pomocy niezbêdnej do wykonania tej
czynnoœci. Je¿eli warunek ten nie zostanie spe³niony, bêdzie mo¿na odst¹piæ od identyfikacji, ale wtedy
zwierzê to nie bêdzie mog³o opuœciæ gospodarstwa. Na czym zdaniem pana ministra ma polegaæ ta po-
moc? Co w przypadkach, gdy nie z winy w³aœciciela, tylko z b³êdnego podejœcia osoby identyfikuj¹cej do
zwierzêcia wypadkowi ulegnie identyfikator lub ucierpi zwierzê? A s¹ mi znane przypadki, ¿e podczas kol-
czykowania z winy b³êdnego podejœcia osoby dokonuj¹cej czynnoœci zwierzê umiera³o. Kto w takich przy-
padkach poniesie koszt tych strat? Czy zdaniem pana ministra nie istnieje zasadna obawa, ¿e niejasnoœæ
tego przepisu spowoduje kolejne finansowe obci¹¿enie rolników? Czy rolników staæ na ponoszenie odpo-
wiedzialnoœci za osoby identyfikuj¹ce? Przecie¿ rolnik nie jest w stanie przewidzieæ, czy osoba dokonuj¹ca
identyfikacji zrobi to dobrze? Dlaczego w zwi¹zku z tym ma ponosiæ ca³¹ odpowiedzialnoœæ?

Pozosta³e zmiany w rozporz¹dzeniu polegaj¹ na doprecyzowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów, doty-
cz¹cych identyfikacji oraz rejestracji byd³a, owiec, kóz i œwiñ. Proszê o wyjaœnienie zakresu tego doprecyzo-
wania. Chodzi mi tu w szczególnoœci o przepis dotycz¹cy znakowania kóz i owiec nieprzeznaczonych do
handlu.

Na koniec pragnê zapytaæ pana ministra o koszt czipów. Jaki jest przewidywany koszt i gdzie rolnicy
bêd¹ mogli je zakupiæ? Czy rolnicy bêd¹ mieli jakiœ wybór w tym zakresie? Czy nie bêdzie tak, ¿e osoby
identyfikuj¹ce bêd¹ przynosi³y czipy i rolnik bêdzie zmuszony do zakupienia ich po takiej, a nie innej ce-
nie, bez prawa wyboru, bo bêdzie to równowa¿ne z odmow¹ wykonania identyfikacji, a wtedy zwierzê nie
bêdzie mog³o opuœciæ gospodarstwa?

Panie Ministrze, proszê o omówienie planowanych zmian w przepisach dotycz¹cych zmiany przepi-
sów odnosz¹cych siê do identyfikacji i rejestracji zwierz¹t oraz o udzielenie wyjaœnieñ na temat stanowi-
ska i planów resortu rolnictwa w zakresie rozwi¹zania przedmiotowych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




