PROJEKT
U S T AWA
z dnia …………………………..
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt1)2)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa:
1)

właściwość organów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt określonym w
przepisach:
a)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające
niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz.
UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.)3), zwanego dalej „rozporządzeniem
2016/429”,

b)

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019
r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących
zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych
zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 5.12.2019, str. 115 oraz
Dz. Urz. UE L 366 z 4.11.2020, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem
2019/2035”,

c)

rozporządzenia Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w

1)

2)
3)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, ustawę z dnia
9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawę z dnia 5 lutego 2015 r. o
płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 2020, ustawę z dnia 10 lutego 2017
r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Niniejszą ustawą uchyla się ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Zmiany niniejszego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. UE. L 57 z 3.03.2017, str.65, Dz. U. UE. L
95 z 7.04. 2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10. 2018, str.11 oraz Dz. U. UE L 48 z 11.02.2021, str. 3.
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odniesieniu do stosowania minimalnych sankcji administracyjnych w ramach
systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. WE L 60 z 28.02.1998, str. 78; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 46, str. 12 oraz Dz. U. UE L 303,
str. 1 z19.11. 2010), zwanego dalej „rozporządzeniem 494/98”,
d)

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr
1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu
kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz.
Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 135, z późn. zm.)4), zwanego dalej „rozporządzeniem
1082/2003”,

e)

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r.
wdrażającego rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego
poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec
i kóz (Dz. Urz. UE L 280 z 12.10.2006, str. 3 oraz Dz. U. UE L 298, str. 5 z
16.11.2010), zwanego dalej „rozporządzeniem 1505/2006”,

f)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r.
ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady

(UE)

2016/429

w

odniesieniu

do

identyfikowalności

niektórych

utrzymywanych zwierząt lądowych (Dz.U. UE L 104 z 25.03.2021, str. 39-51),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/520”,
g)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021
r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji
i rejestracji koniowatych oraz określającego wzory dokumentów identyfikacyjnych
dla tych zwierząt (Dz. Urz. UE L 213 z 16.06.2021, str. 3), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2021/963”,

h)

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2021/577 z dnia 29 stycznia2021 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 w
odniesieniu do treści i formatu informacji niezbędnych do stosowania art. 112 ust. 4

4)

Zmiany niniejszego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. UE L 80, str. 24 z 18.03.2004 oraz Dz. U. UE
L 298, str.7 z 16.11.2010.
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i art. 115 ust.5, które mają być zawarte w unikalnym dożywotnim dokumencie
identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE
L 123 z 9.04.2021, str. 3-6),
i)

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1625 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035 uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do
przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz
identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych
(Dz.U. UE L 366 z 04.11.2020, str. 1-3);

2)

sprawy identyfikacji i rejestracji zwierząt w zakresie nieuregulowanym w przepisach
wymienionych w pkt 1;

3)

zasady nadzoru oraz kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

4)

zasady wpisywania na listę prowadzoną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, i skreślania z tej listy podmiotów dostarczających
posiadaczom zwierząt środki identyfikacji zwierząt albo czytniki, zwanych dalej
„dostawcami”.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)

cyrk objazdowy- cyrk objazdowy w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia 2019/35;

2)

elektroniczny identyfikator:
a)

w przypadku bydła lub zwierzęcia z gatunków bydła, zwanych dalej
„bydłem” - identyfikator, o którym mowa w załączniku III lit. c-e rozporządzenia
2019/2035,

b)

w przypadku wielbłądowatych lub zwierzęcia wielbłądowatego, zwanych dalej
„wielbłądowatymi”, i jeleniowatych lub zwierzęcia jeleniowatego, zwanych dalej
„jeleniowatymi” - identyfikator, o którym mowa w załączniku III lit. e
rozporządzenia 2019/2035,

c)

w przypadku owiec lub kóz – identyfikator, o którym mowa w załączniku III lit. c-f
rozporządzenia 2019/2035,

d)

w przypadku świń – identyfikator, o którym mowa w załączniku III lit. e
rozporządzenia 2019/2035,

e)

w przypadku koniowatych
„koniowatymi”–

lub zwierzęcia

identyfikator

pkt 23 rozporządzenia 2019/2035;

koniowatego, zwanych dalej

elektroniczny

w

rozumieniu art. 2
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3)

grupa tresowanych zwierząt - grupa tresowanych zwierząt w rozumieniu art. 2 pkt 35
rozporządzenia 2019/2035;

4)

karta elektroniczna - karta w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia 2021/963;

5)

niepowtarzalny kod - oznacza niepowtarzalny kod w rozumieniu art. 2 pkt 17
rozporządzenia 2019/2035;

6)

numer identyfikacyjny posiadacza zwierząt – numer nadany posiadaczowi zwierzęcia na
podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

7)

państwo członkowskie – państwo będące członkiem Unii Europejskiej;

8)

państwo przeznaczenia – państwo członkowskie lub państwo trzecie, do którego
zwierzęta są wysyłane z innego państwa członkowskiego;

9)

państwo trzecie – państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;

10) państwo wysyłki – państwo członkowskie lub państwo trzecie, z którego zwierzęta są
wysyłane do innego państwa członkowskiego;
11) paszport bydła – dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 112 lit. b
rozporządzenia 2016/429;
12) podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym
obrocie lub skupu zwierząt - podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu
zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, zarejestrowany zgodnie z
art. 84 rozporządzenia 2016/429, z wyłączeniem zakładu, w którym jest pozyskiwany,
produkowany, przetwarzany lub przechowywany materiał biologiczny;
13) podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub
konkursów zwierząt - podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów,
wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, zarejestrowany zgodnie z art. 84
rozporządzenia 2016/429;
14) podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt – podmiot zajmujący się
gromadzeniem zwierząt, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia 2016/429;
15) posiadacz zwierzęcia:
a) w przypadku bydła, owiec, kóz, świń, wielbłądowatych lub jeleniowatych – podmiot
w rozumieniu art. 4 pkt 24 rozporządzenia 2016/429,
b) przypadku koniowatych - podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2021/963;
16) przewoźnik – przewoźnik w rozumieniu 4 pkt 25 rozporządzenia 2016/429;
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17) rzeźnia - ubojnia w rozumieniu ust. 1 pkt 1.16 załącznika I do rozporządzenia (WE)
nr 853/2004 Parlamentu

Europejskiego

i Rady

z dnia

29 kwietnia

2004 r.

ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. – Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14)5), zwanego dalej
„rozporządzeniem 853/2004”;
18) siedziba stada – zakład w rozumieniu art. 4 pkt 27 rozporządzenia 2016/429;
19) spalarnia – spalarnię w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia 142/2011;
20) stado – zwierzę lub grupę zwierząt tego samego gatunku, o tym samym statusie
epizootycznym;
21) status epizootyczny - status zdrowotny w rozumieniu art. 4 pkt 34 rozporządzenia
2016/429;
22) unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny - unikalny dożywotni dokument
identyfikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27 rozporządzenia 2019/2035;
23) właściciel koniowatego – właściciel w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2021/ 963;
24) zakład drobiu - wylęgarnia, o której mowa w art. 4 pkt 47 rozporządzenia 2016/429,
zakład gromadzenia drobiu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. a rozporządzenia
2016/429 oraz zakłady utrzymujące drób, o których mowa w art. 84 lub 94 ust. 1 lit. d i
e rozporządzenia 2016/429;
25) zakład przetwórczy – zakład przetwórczy w rozumieniu pkt 58 załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego

5)

Zmiany niniejszego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. UE L 338, str. 27 z 22.12.2005,
Dz. U. UE L 338 str. 83 z 22.12.2005, Dz. U. UE L 320, str.1 z 18.11.2006, Dz. U. UE L 363, str. 1 z
20.12.2006, Dz. U. UE L 281, str. 8 z 25.10.2007, Dz. U. UE L 289, str. 14 z 7.11.2007, Dz. U. UE L 277, str.
8 z dnia 18.10.2018, Dz. U. UE L 87, str. 109 z 31.03.2009, Dz. U. UE L 178, str. 25 z 9.07.2009, Dz. U. UE
L 312, str. 59 z 27.11.2009, Dz. U. UE L 314, str. 8 z 1.12.2009, Dz. U. UE L 314, str. 10 z 1.12.2009, Dz. U.
UE L 314, str.83 z 1.12.2009, Dz. U. UE L 40 str.55 z 13.02.2010, Dz. U. UE L 159, str.18 z 25.06.2010, Dz.
U. UE L 46, str. 14 z 19.02.2011, Dz. U. UE L 327, str. 39 z 9.12.2011, Dz. U. UE L 8, str. 29 z 12.01.2012,
Dz. U. UE L 158, str. 1 z 10.06.2013, Dz. U. UE L 160, str. 15 z 12.06.2013, Dz. U. UE L 220, str. 14 z
17.08.2013, Dz. U. UE L 292, str. 10 z 1.11.2013, Dz. U. UE L 69, str. 95 z 8.03.2014, Dz. U. UE L 175, str.
6 z 14.06.2014, Dz. U. UE L 307, str. 28 z 28.10.2014, Dz. U. UE L 31, str. 47 z 6.02.2016, Dz. U. UE L 67,
str. 22, z 12.03.2016, Dz. U. UE L 29, str. 21 z 3.02.2017, Dz. U. UE. L 144, str. 37/1 z 7.06.2017, Dz. U. UE
L 285, str. 3 z 01.11.2017, Dz. U. UE L 285, str. 10 z 1.11.2017, Dz. U. UE L 239, str. 41 z 24.09.2018, Dz.
U. UE L 125, str. 11 z 14.05.2019, Dz. U. UE L 198, str. 241 z 25.07.2019, Dz. U. UE L 434 str.10 z
23.12.2020, Dz. U. UE L 297, str. 1 z 20.08.2020 oraz Dz. U. UE L 357, str. 27 z 8.10.2021.
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przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady
97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli
weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str.
1, z późn. zm)6), zwanego dalej „rozporządzeniem 142/2011”;
26) zwierzęta podlegające identyfikacji i rejestracji:
a)

bydło – zwierzę w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia delegowanego
2019/2035,

b)

wielbłądowate – zwierzę w rozumieniu art. 2 pkt 31 rozporządzenia 2019/2035,

c)

jeleniowate – zwierzę w rozumieniu art. 2 pkt 32 rozporządzenia 2019/2035,

d)

owca – zwierzę w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia 2019/2035,

e)

koza – zwierzę w rozumieniu art. 2 pkt 21 rozporządzenia 2019/2035,

f)

świnia – zwierzę w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia 2019/2035,

g)

koniowate

lub

zwierzę

koniowate

–

zwierzę

w rozumieniu

art. 2

pkt 24 rozporządzenia 2019/2035;
27) związek hodowców - oznacza związek hodowców uznany zgodnie z art. 4 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
zootechnicznych

i genealogicznych

warunków

dotyczących

hodowli

zwierząt

hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na
terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu
i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE)
nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty
w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (Dz. Urz.
UE L 171 z 29.06.2016, str. 66, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem
2016/1012”.

6)

Zmiany niniejszego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. UE L 198, str. 3 z 30.07.2011, Dz. U. UE L
314, str. 5 z 14.11.2012, Dz. U. UE L 326, str. 3 z 24.11.2012, Dz. U. UE L 98, str. 1 z 6.04.2013, Dz. U. UE
L 164, str. 11 z 18.06.2013, Dz. U. UE L 201 str. 31 z 26.07.2013, Dz. U. UE L 289, str. 80 z 31.10.2013, Dz.
U. UE L 138, str. 52 z 13.05.2014, Dz. U. UE L 165, str. 33, z 4.06.2014, Dz. U. UE L 3, str. 10 z 07.01.2015,
Dz. U. UE L 28, str. 1 z 2.02.2017, Dz. U. UE L 119, str. 1 z 9.05.2017, Dz. U. UE L 138 str. 92 z 25.05.2017,
Dz. U. UE L 182, str. 31 z 13.07.2017, Dz. U. UE L 182, str. 34 z 13.07.2017, Dz. U. UE L 61, str.1 z
28.02.2019, Dz. U. UE L 171, str. 100 z 26.06.2019, Dz. U. UE L 185, str. 26 z 11.07.2019, Dz. U. UE L 321,
str. 45 z 12.12.2019, Dz. U. UE L 321, str. 73 z 12.12.2019, Dz. U. UE L 43, str. 69 z 17.02.2020, Dz. U. UE
L 172, str. 3 z 3.06.2020, Dz. U. UE L 179, str. 5 z 9.06.2020, Dz. U. UE L 182, str. 3 z 10.06.2020, Dz. U.
UE L 194, str. 1 z 18.06.2020, Dz. U. UE L 386, str. 6 z 18.11.2020, Dz. U. UE L 197, str. 68 z 4.06.2021 oraz
Dz. U. UE L 336, str. 42 z 23.09.2021.
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Art. 3 . 1. Agencja wykonuje kompetencje właściwego organu, o którym mowa w art. 4
pkt 55 rozporządzenia 2016/429 w odniesieniu do funkcjonowania systemu identyfikacji i
rejestracji zwierząt, o którym mowa w art. 108 rozporządzenia 2016/429, chyba, że przepisy
ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej.
2. Prezes Agencji jest organem właściwym do:
1)

zatwierdzania:
a) środków identyfikacji, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 2021/520, na zasadach
określonych w art. 11 rozporządzenia 2021/520 oraz art. 48 ust. 3 lit. b
rozporządzenia 2019/2035,
b) kart plastikowych lub kart elektronicznych;

2)

wykonania:
a) art. 43 rozporządzenia 2019/2035,
b) art. 4 i art. 7 rozporządzenia 2021/520.
3. Kierownik biura powiatowego Agencji, zwany dalej „kierownikiem biura”, jest

organem właściwym do wykonania:
1)

art. 112 lit. b rozporządzenia 2016/429;

2)

art. 18 i art. 19 rozporządzenia 2021/520;

3)

art. 39 ust. 2, art. 40, art. 47 ust. 2, art. 51, art. 52 ust. 3, art. 54 ust. 2 i art. 59
rozporządzenia 2019/2035.
Art. 4. 1. Główny Lekarz Weterynarii:

1)

2)

sporządza i przesyła do Komisji Europejskiej:
a)

raport, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia 1082/2003,

b)

sprawozdanie, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 1505/2006.

jest punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia 2021/963.
2. Powiatowy lekarz weterynarii jest właściwym organem:
a)

w sprawach określonych w art. 39 ust. 1, art. 47 ust. 1 i art. 54 ust. 1 rozporządzenia
2019/2035,

b)

do wykonania art. 32, art. 38 ust. 1 lit. b i art. 43 ust. 2 rozporządzenia 2021/963,

c)

do wykonania art. 53, art. 54, art. 77 - 79 rozporządzenia 2019/2035,

d)

do wykonania art. 1 ust. 2 rozporządzenia 494/98.

Art. 5. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest właściwym organem do wykonania:
1)

art. 4 ust. 1, art. 16 ust. 3 i art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2021/963;
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2)

art. 110 lit. c rozporządzenia 2016/429.
Rozdział 2
Komputerowa baza danych
Art. 6. Agencja prowadzi w systemie teleinformatycznym komputerową bazę danych, o

której mowa w art. 109 ust. 1 rozporządzenia 2016/429.
Art. 7. 1. Komputerowa baza danych oprócz informacji, o których mowa w art. 109 ust.
1 rozporządzenia 2016/429 oraz art. 42, art. 49, art. 56 i art. 64 rozporządzenia 2019/2035,
zawiera:
1)

w przypadku bydła:
a)

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej (REGON) posiadacza, o ile zostały nadane,

b)

datę urodzenia zwierzęcia z gatunku bydła,

c)

datę unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia z gatunku bydła,

c)

opis systemu utrzymywania bydła w siedzibie stada,

d)

daty zdarzeń, o których mowa w art. 109 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia
2016/429, art. 42 lit. d i e rozporządzenia 2019/2035 oraz pkt b i c,

e)
2)

daty zgłoszenia zdarzeń, o których mowa w lit. d;

w przypadku wielbłądowatych i jeleniowatych - numer ewidencyjny Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer identyfikacyjny
w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
posiadacza, o ile zostały nadane oraz informacje dotyczące:
a)

indywidualnych danych identyfikacyjnych,

b)

daty urodzenia wielbłądowatego lub jeleniowatego,

c)

siedzib stad, w których są utrzymywane,

d)

przemieszczeń do i z siedzib stad lub do miejsc prowadzenia działalności, o których
mowa w art. 2 pkt 15-17 oraz rzeźni, zakładu przetwórczego i spalarni,

e)

daty padnięcia, zabicia lub uboju wielbłądowatego lub jeleniowatego,

f)

datę unieszkodliwienia zwłok wielbłądowatego lub jeleniowatego,

g)

daty zdarzeń, o których mowa w lit. b, d, e i f,

h)

daty zgłoszenia zdarzeń, o którym mowa w lit. b, d, e i f;
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3)

w przypadku owiec lub kóz - numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) posiadacza, o ile zostały
nadane, oraz:
a)

datę urodzenia owcy lub kozy,

b)

informacje o przemieszczeniach w odniesieniu do poszczególnych owiec lub kóz

c)

datę padnięcia, zabicia lub uboju owcy lub kozy,

d)

datę unieszkodliwienia zwłok owcy lub kozy,

e)

opis systemu utrzymywania owiec lub kóz w siedzibie stada,

d)

daty zdarzeń, o których mowa w art. 109 lit. b (iii) rozporządzenia 2016/429 oraz lit.
a - d,

e)
4)

daty zgłoszenia zdarzeń, o którym mowa w lit. a - d;

w przypadku świń:
a)

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej (REGON) posiadacza, o ile zostały nadane,

b)

datę urodzenia świni,

c)

datę padnięcia, zabicia lub uboju świni,

d)

datę unieszkodliwienia zwłok świni,

e)

datę zdarzenia, o którym mowa w mowa w art. 109 lit. c (iii) rozporządzenia
2016/429,

5)

f)

daty zgłoszenia zdarzeń, o których mowa w lit. b - e,

g)

opis technologii produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada;

w przypadku koniowatych:
a)

datę urodzenia koniowatego,

b)

datę padnięcia, zabicia lub uboju koniowatego,

c)

datę wysyłki i nazwę państwa wysyłki koniowatego oraz numer świadectwa
zdrowia, jeżeli przepisy rozporządzenia 2016/429 tego wymagają,

d)

datę unieszkodliwienia zwłok koniowatego – w przypadku gdy data śmierci jest
nieznana,

e)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres, numer
ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
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gospodarki narodowej (REGON), o ile zostały nadane, wszystkich właścicieli
koniowatego,
f)

imię, nazwisko i adres albo

nazwę, siedzibę i adres, numer ewidencyjny

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer
identyfikacyjny

w krajowym

rejestrze

urzędowym

podmiotów

gospodarki

narodowej (REGON), o ile zostały nadane, wszystkich posiadaczy koniowatego,
e)

dane identyfikacyjne podmiotu, który dokonał uboju koniowatego,

f)

dane

identyfikacyjne

podmiotu,

który

dokonał

unieszkodliwienia

zwłok

koniowatego,
g)

graficzny i słowny opis koniowatego,

h)

informacje o statusie epizootycznym koniowatego,

j)

rodzaj zdarzenia powodującego przybycie lub ubycie koniowatego,

k)

datę zdarzenia, o którym mowa w lit. j,

l)

datę zgłoszenia zdarzenia, o którym mowa w lit. j,

m) rasę albo określenie typu koniowatego,
n)

informację, czy zwierzę jest lub nie jest przeznaczone do uboju w celu spożycia przez
ludzi,

o)

niepowtarzalny kod elektronicznego identyfikatora,

p)

Uniwersalny Dożywotni Numer Konia (UELN), w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia 2021/963,

r)

informację o znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/688 z dnia 17 grudnia 2019 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w
odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania
zwierząt lądowych i jaj wylęgowych w obrębie terytorium Unii (Dz. Urz. UE L 174
z 3.6.2020, s. 140), zwanego dalej „rozporządzeniem 2020/688”, o ile został wydany,

s)

informację o licencji, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688,
o ile została wydana,

t)
6)

opis systemu utrzymywania koniowatych w siedzibie stada;

w przypadku drobiu następujące dane:
a)

numer zakładu drobiu,

b)

datę rejestracji lub zatwierdzenia zakładu drobiu zgodnie z przepisami
rozporządzenia 2016/429 oraz nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI),
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c)

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę oraz adres
podmiotu prowadzącego zakład drobiu,

d)

adres i współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzną) położenia
zakładu drobiu,

e)

opis obiektów,

f)

rodzaj zakładu drobiu,

g)

gatunki, kategorie oraz liczbę zwierząt lub jaj wylęgowych utrzymywanych
w zakładzie drobiu,

h)

okres, w którym zwierzęta lub jaja wylęgowe są trzymane w zakładzie,

i)

status epizootyczny zakładu drobiu, jeżeli danemu zakładowi taki status został
nadany;

j)

ograniczenia w zakresie przemieszczania zwierząt, jaj wylęgowych lub produktów
do zakładu drobiu i z niego, jeżeli organy Inspekcji Weterynaryjnej wprowadziły
takie ograniczenia w odniesieniu do danego zakładu drobiu,

k)

datę zaprzestania działalności,

l)

opis systemu utrzymywania drobiu w zakładzie drobiu.

Art. 8. 1. Dane dotyczące:
1)

siedziby stada świń mogą być usunięte z komputerowej bazy danych po upływie 3 lat od
dnia zaprzestania przetrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt w danej siedzibie stada;

2)

świń mogą być usunięte z komputerowej bazy danych po upływie 5 lat od dnia zgłoszenia
ostatniego zdarzenia;

3)

bydła, owiec, kóz, wielbłądowatych, jeleniowatych i koniowatych, których data śmierci
została zgłoszona do komputerowej bazy danych, mogą być usunięte z komputerowej
bazy danych po upływie 5 lat od daty śmierci tych zwierząt;

4)

bydła, owiec, kóz, wielbłądowatych i jeleniowatych przemieszczonych bez wskazania
w zgłoszeniu numeru siedziby stada, do której zwierzę zostało przemieszczone, mogą być
usunięte z komputerowej bazy danych po upływie 5 lat od zgłoszonej daty
przemieszczenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 20 lat od dnia urodzenia danego
zwierzęcia;

5)

koniowatych przemieszczonych bez wskazania w zgłoszeniu numeru siedziby stada, do
której zwierzę zostało przemieszczone, mogą być usunięte z komputerowej bazy danych
po upływie 5 lat od zgłoszonej daty przemieszczenia, jeżeli upłynęło co najmniej 30 lat
od dnia urodzenia danego zwierzęcia;
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6)

siedziby stada bydła, owiec, kóz, wielbłądowatych, jeleniowatych i koniowatych mogą
być usunięte z komputerowej bazy danych po upływie 5 lat od dnia zaprzestania
przetrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt w danej siedzibie stada, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Dane dotyczące siedzib stad zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6, mogą być

również usunięte z komputerowej bazy danych na wniosek:
1)

posiadacza zwierzęcia lub właściciela koniowatego – w przypadku zbycia siedziby stada,
w której nie przebywają zwierzęta, albo zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt;

2)

Agencji albo organów Inspekcji Weterynaryjnej – w przypadku stwierdzenia, w wyniku
kontroli, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 lub art. 51 ust. 1, że nie jest prowadzona
działalność związana z chowem lub hodowlą zwierząt,

3)

następcy prawnego posiadacza zwierzęcia – w przypadku śmierci posiadacza zwierzęcia
lub właściciela koniowatego

– jednakże nie wcześniej niż po upływie okresów wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 6.
3. Dane dotyczące zakładów przetwórczych lub spalarni mogą być usunięte
z komputerowej bazy danych nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zaprzestania
przetwarzania lub spalania zwłok zwierząt przez podmioty prowadzące zakład przetwórczy lub
spalarnię.
Art. 9. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres danych zamieszczanych w komputerowej bazie danych, w zależności od
gatunku zwierząt, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania się
zwierząt, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy
Unii Europejskiej.
Art. 10. 1. Agencja zapewnia organom Inspekcji Weterynaryjnej bezpośredni dostęp do
wszystkich informacji zawartych w komputerowej bazie danych, w tym w trybie odczytu
bezpośredni dostęp do danych dotyczących koniowatych, oraz umożliwia edycję w zakresie
informacji dotyczącej przeznaczenia do uboju w celu spożycia przez ludzi lub informacji o
statusie epizootycznym koniowatego.
2. Agencja zapewnia związkom hodowców koniowatych, jednostce upoważnionej, o
której mowa w art. 41 ust. 1, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie organizowania
targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, podmiotom prowadzącym działalność
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w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, podmiotom
prowadzącym rzeźnie dostęp w trybie odczytu do komputerowej bazy danych.
3. Agencja zapewnia posiadaczom wielbłądowatych, jeleniowatych, koniowatych i
podmiotom prowadzącym zakłady drobiu co najmniej dostęp wyłącznie w trybie odczytu do
informacji zawartych w komputerowej bazie danych dotyczących:
1)

indywidualnych danych identyfikacyjnych zwierząt;

2)

siedzib stad lub zakładów drobiu, w których były utrzymywane zwierzęta;

3)

przemieszczeń do i z siedzib stad lub zakładów drobiu.
4. Jeżeli istnieją rozbieżności między danymi zawartymi w komputerowej bazie danych

a stanem faktycznym, Agencja dokonuje aktualizacji tych danych na wniosek posiadacza
zwierzęcia, właściciela koniowatego, podmiotu prowadzącego zakład drobiu lub podmiotu,
o którym mowa w art. 11 ust.1 pkt 3 i 5-8, złożony na formularzu udostępnionym przez
Agencję.
5. Prezes Agencji udostępnia związkom hodowców koniowatych i jednostce
upoważnionej, o której mowa w art. 41 ust. 1, informacje dotyczące padłych koniowatych,
których

właściciele

wystąpili

o dofinansowanie

kosztów

ich

zbioru,

transportu

i unieszkodliwienia przez Agencję, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r.
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505).
6. Na wniosek instytutów badawczych, o których mowa w przepisach o instytutach
badawczych, albo związków hodowców lub przedsiębiorstw hodowlanych uznanych zgodnie
z art. 4 rozporządzenia 2016/1012, lub związków hodowców lub innych podmiotów
posiadających zezwolenie wydane na podstawie art. 10 albo art. 13 ustawy z dnia 10 grudnia
2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 36)
Agencja może udostępnić dane zawarte w centralnej komputerowej bazie danych do celów
naukowych, statystycznych lub hodowlanych.
7. Udostępnianie danych, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz 5 i 6, jest nieodpłatne.
Rozdział 3
Zasady rejestracji miejsc utrzymywania zwierząt
Art. 11. 1. Posiadacz zwierzęcia, w tym:
1)

posiadacz bydła, owcy, kozy, świni, wielbłądowatego, jeleniowatego,
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2)

właściciel koniowatego utrzymujący zwierzę w swojej siedzibie stada oraz posiadacz
koniowatego, działający na podstawie pisemnej umowy zawartej z właścicielem
koniowatego, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,

3)

podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt,

4)

podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów,
konkursów zwierząt lub prowadzenia cyrku objazdowego albo grupy zwierząt
tresowanych,

5)

podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym
obrocie lub skupu zwierząt,

6)

podmiot prowadzący rzeźnię,

7)

podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt
pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny

8)

podmiot prowadzący zakład drobiu,

9)

podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię

- są obowiązani zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji, zwanemu dalej
„kierownikiem biura”, siedzibę stada, miejsce gromadzenia zwierząt, miejsce prowadzenia
działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub
miejsce prowadzenia cyrku objazdowego albo grupy zwierząt tresowanych, miejsce
prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub
skupu zwierząt, rzeźnię, siedzibę stada, w której dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących
z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny, zakład drobiu, zakład
przetwórczy lub spalarnię w celu nadania numeru siedziby stada, numeru miejsca gromadzenia
zwierząt, numeru miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw,
pokazów lub konkursów zwierząt lub prowadzenia cyrku objazdowego albo grupy zwierząt
tresowanych, numeru miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami,
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, numeru rzeźni, numeru siedziby stada,
w której dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji
mięsa na użytek własny, numeru zakładu drobiu, numeru zakładu przetwórczego lub spalarni.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się:
1)

nie później niż w dniu:
a)

wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada lub miejsca gromadzenia
zwierząt, miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów,
wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub miejsca prowadzenia cyrku
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objazdowego albo grupy zwierząt tresowanych, miejsca prowadzenia działalności
w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt albo
zakładu drobiu,

2)

b)

uboju pierwszego zwierzęcia,

c)

unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia w zakładzie przetwórczym lub spalarni;

nie później niż w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania podmiotu zgodnie z art. 84
rozporządzenia 2016/429 lub zatwierdzenia zgodnie z art. 94 tego rozporządzenia albo
zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem 853/2004 lub rozporządzeniem 142/2011.
3. Numer siedziby stada, numer miejsca gromadzenia zwierząt, numer miejsca

prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów
zwierząt, numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami,
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt lub miejsca prowadzenia cyrku objazdowego
albo grupy zwierząt tresowanych, numer rzeźni, numer siedziby stada, w której dokonywany
jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek
własny, numer zakładu drobiu oraz numer zakładu przetwórczego lub spalarni składa się z:
1)

liter „PL”;

2)

dziewięciu cyfr oznaczających, nadawany na podstawie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, numer identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia, w tym podmiotu
prowadzącego miejsce gromadzenia, podmiotu prowadzącego działalność w zakresie
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, podmiotu
prowadzącego działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie
lub skupu zwierząt, podmiotu prowadzącego rzeźnię, podmiotu prowadzącego
gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych
gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny, podmiotu prowadzącego zakład
drobiu, a w przypadku podmiotu prowadzącego zakład przetwórczy lub spalarnię – numer
podmiotu prowadzącego zakład utylizacyjny;

3)

trzech cyfr oznaczających kolejny numer siedziby stada albo numer miejsca gromadzenia
zwierząt, albo numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów,
wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub miejsca prowadzenia cyrku objazdowego
albo grupy zwierząt tresowanych, albo numer miejsca prowadzenia działalności
w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, albo
numer rzeźni, albo numer siedziby stada, w której dokonywany jest ubój zwierząt
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pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny, albo
numer zakładu drobiu, albo numer zakładu przetwórczego lub spalarni.
4. Kierownik biura wydaje posiadaczowi zwierzęcia, podmiotowi prowadzącemu miejsce
gromadzenia zwierząt, podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania
targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub prowadzenia cyrku objazdowego albo
grupy zwierząt tresowanych, podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu
zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, podmiotowi prowadzącemu
rzeźnię, podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt
pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny, podmiotowi
prowadzącemu zakład drobiu, podmiotowi prowadzącemu zakład przetwórczy lub spalarnię
zaświadczenie o nadanym numerze w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 1.
5. Kierownik biura odmawia, w drodze decyzji, nadania numeru, o którym mowa w ust.
3, jeżeli nie został nadany numer, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
6. Właściciel koniowatego utrzymujący zwierzę w nienależącej do niego siedzibie stada
występuje do kierownika biura z wnioskiem w celu nadania numeru, o którym mowa w ust. 3
pkt 2, wskazując we wniosku adres oraz numer siedziby stada, w której przebywa ten
koniowaty.
7.

Kierownik

biura

wydaje

właścicielowi

koniowatego,

o którym

mowa

w ust. 6, zaświadczenie o nadanym numerze w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku,
o którym mowa w ust. 6.
8. Przepisów ust. 1 – 5 nie stosuje się do przewoźnika.
Rozdział 4
Środki identyfikacji zwierząt
Art. 11. 1. Posiadacz bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy, kozy lub świni,
właściciel koniowatego lub posiadacz koniowatego działający na podstawie pisemnej umowy
zawartej z właścicielem koniowatego, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963
odpowiada za prawidłowe oznakowanie lub zidentyfikowanie zwierzęcia.
2. Koszty związane z oznakowaniem bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy, kozy
albo świni ponosi jego posiadacz.
3. Koszty związane z identyfikacją koniowatego oraz wydaniem unikalnego
dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego ponosi właściciel koniowatego lub posiadacz
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koniowatego, działający na podstawie pisemnej umowy zawartej z właścicielem koniowatego,
zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963.
Art. 12. 1. Na wniosek posiadacza bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy albo
kozy kierownik biura przydziela pulę numerów identyfikacyjnych zwierząt, którymi będą
znakowane posiadane przez niego zwierzęta.
2. Kierownik biura przydziela pulę numerów w terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
3. 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.
Art. 13. 1. Posiadacz zwierzęcia bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy, kozy
albo świni nabywa środki identyfikacji zwierząt oraz czytniki bezpośrednio u dostawcy
znajdującego się na liście, o której mowa w art. 21 ust. 1.
2. Związek hodowców koniowatych oraz jednostka upoważniona, o której mowa w art.
41 ust. 1, nabywają wszczepiane transpondery lub zastępcze wszczepiane transpondery do
identyfikacji koniowatych oraz czytniki bezpośrednio u dostawcy znajdującego się na liście,
o której mowa art. 21 ust. 1.
Art. 14. Numer identyfikacyjny świni:
1)

jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada,
w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni;

2)

umożliwia określenie miejsca jej pochodzenia;

3)

jest przechowywany w komputerowej bazie danych.
Art. 15. 1. Posiadacz świni jest obowiązany oznakować świnię przed opuszczeniem

przez to zwierzę siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia
tego zwierzęcia.
2. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba
stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest
obowiązany bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej
siedziby stada, dodatkowo oznakować tę świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym
z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa dłużej niż 30 dni.
Art. 16. 1. Związek hodowców koniowatych lub jednostka upoważniona, o której mowa
w art. 41 ust. 1, dokonuje identyfikacji zgłoszonego koniowatego, nadaje mu niepowtarzalny
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kod lub Uniwersalny Dożywotni Numer Konia (UELN), w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia 2021/963, oraz niepowtarzalny kod identyfikatora elektronicznego i wydaje
unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny tego koniowatego nie później niż w terminie
12 miesięcy od dnia urodzenia koniowatego.
2. Identyfikacja koniowatego jest dokonywana przez osoby, o których mowa w art. 13
ust. 1 rozporządzenia 2021/963, które zawarły pisemną umowę ze związkiem hodowców
koniowatych lub z jednostką upoważnioną, o której mowa w art. 41 ust. 1.
3. Przed dokonaniem identyfikacji koniowatego osoba dokonująca tej identyfikacji
odbiera od właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego działającego na podstawie
pisemnej umowy zawartej z właścicielem koniowatego, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia
2021/963,

oryginały dokumentów, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1, sprawdza ich

poprawność i dołącza do dokumentacji dotyczącej wydawanego unikalnego dożywotniego
dokumentu identyfikacyjnego.
4. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego w sposób określony w art. 13 ust. 2
rozporządzenia 2021/963 posiadacz koniowatego jest obowiązany udzielić osobie dokonującej
tej identyfikacji pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności.
5. Jeżeli dokumenty, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1, nie zostały odebrane zgodnie
z ust. 3 lub stwierdzono, iż nie są poprawne, lub nie został wykonany obowiązek, o którym
mowa w ust. 4, można odstąpić od dokonania identyfikacji koniowatego. W przypadku
odstąpienia od dokonania identyfikacji koniowatego osoba dokonująca identyfikacji informuje
niezwłocznie o tym fakcie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, inny
sposób identyfikacji koniowatych niż określony w art. 13 ust. 2 rozporządzenia 2021/963,
mając na względzie zapewnienie możliwości weryfikacji tożsamości koniowatych,
zapobieżenie

wielokrotnemu

wydawaniu

unikalnych

dożywotnich

dokumentów

identyfikacyjnych oraz wykonanie wytycznych określonych w art. 16 rozporządzenia
2021/963.
Art. 17. 1. W przypadku utraty przez zwierzę środka identyfikacji lub uszkodzenia go
w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia środek ten zastępuje się innym środkiem
identyfikacji, z tym, że:
1)

w przypadku zwierzęcia z gatunku bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy lub kozy
- czynności tej posiadacz zwierzęcia dokonuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zastępczego środka identyfikacji zwierzęcia;
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2)

w przypadku świni - posiadacz świni jest obowiązany oznakować świnię numerem
identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa,
w terminie 1 dnia od stwierdzenia tej okoliczności.
Art. 18. 1. O wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie lub modyfikację lub zastąpienie

środków identyfikacji zwierzęcia kierownik biura informuje powiatowego lekarza weterynarii
w terminie 2 dni od wydania tej decyzji.
2. Wykonanie czynności, na którą posiadacz zwierzęcia uzyskał zezwolenie w decyzji,
o której mowa w ust. 1, następuje w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, jednakże zwierzę
musi być oznakowane zastępczym środkiem identyfikacji w każdym przypadku przed
opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada.
Art. 19. 1. Środki identyfikacji zwierzęcia, które zostało poddane ubojowi, zabite lub
padło, niszczy się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób uniemożliwiający
ich powtórne wykorzystanie, z tym że w przypadku:
1)

uboju zwierzęcia – zniszczenia środków identyfikacji zwierzęcia dokonuje podmiot
prowadzący rzeźnię;

2)

zabicia lub padnięcia zwierzęcia – zniszczenia środków identyfikacji zwierzęcia dokonuje
podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, który unieszkodliwił zwłoki tego
zwierzęcia;

3)

uboju zwierzęcia na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na
użytek własny – zniszczenia środków identyfikacji zwierzęcia dokonuje posiadacz tych
zwierząt lub podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój
zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny.
Art. 20. 1. Posiadacz lochy wnioskujący o udzielenie pomocy finansowej związanej z

dobrostanem takiego zwierzęcia finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji oznakowuje ją dodatkowo przez założenie na małżowinę uszną
kolczyka zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny lochy.
2. Indywidualny numer identyfikacyjny lochy jest przechowywany w komputerowej bazie
danych.
3. W przypadku utraty przez lochę kolczyka zawierającego indywidualny numer
identyfikacyjny lochy lub uszkodzenia tego kolczyka w sposób uniemożliwiający identyfikację
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lochy, posiadacz lochy, o którym mowa ust. 1, oznakowuje ją kolczykiem zawierającym inny
indywidualny numer identyfikacyjny lochy.
4. Do kolczyka zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny lochy przepisy
art. 19 stosuje się odpowiednio.
Art. 21. 1. Agencja prowadzi listę dostawców.
2. Wpis na listę dostawców, o której mowa w ust. 1, następuje po:
1)

złożeniu przez wnioskodawcę do Prezesa Agencji wniosku na formularzu opracowanym
przez Agencję, do którego dołącza się:
a)

wyniki badań wykonanych przez niezależne od wnioskodawcy laboratorium
badawcze, stwierdzających, że dostarczane środki identyfikacji będą spełniały
wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 24 lub art. 26, w
rozporządzeniu 2021/520 oraz w rozporządzeniu 2021/963, albo

b)

dokument wystawiony przez niezależne od wnioskodawcy laboratorium badawcze,
stwierdzający, że dostarczany czytnik będzie spełniał wymagania określone w
rozporządzeniu 2021/520 oraz w rozporządzeniu 2021/963, albo

c)

wyniki

badań

wykonanych

przez

niezależne

laboratorium

badawcze,

stwierdzających, że dostarczany kolczyk zawierający indywidualny numer
identyfikacyjny lochy będzie spełniał wymagania określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 25;
2)

zawarciu umowy, o której mowa w art. 22.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera:

1)

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

2)

numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), o ile został nadany;

3)

numer

w rejestrze

przedsiębiorców

w Krajowym

Rejestrze

Sądowym,

o ile

wnioskodawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)

rodzaj towaru, jaki wnioskodawca zamierza dostarczać w ramach umowy, o której mowa
w art. 22;

5)

obszar, na którym wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.
4. Lista dostawców, o której mowa w ust. 1, jest podawana do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
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Art. 22. Umowa między Agencją a podmiotem zamierzającym dostarczać środki
identyfikacji zwierząt albo czytniki zawiera w szczególności:
1)

okres obowiązywania umowy oraz sposób rozwiązania umowy;

2)

zobowiązanie do:
a)

terminowego dostarczania środków identyfikacji zwierząt, spełniających wymagania
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 24, art. 25 lub art. 26, w
rozporządzeniu 2021/520 oraz w rozporządzeniu 2021/963, albo czytników,
spełniających wymagania określone w

rozporządzeniu 2021/520 oraz w

rozporządzeniu 2021/963,
b)

składania Prezesowi Agencji raportów dotyczących dostarczonych środków
identyfikacji zwierząt albo czytników.

Art. 23. 1. Prezes Agencji niezwłocznie rozwiązuje umowę z dostawcą i skreśla go
z listy, o której mowa w art. 21 ust. 1, w przypadku gdy dostawca:
1)

zaprzestał dostarczania środków identyfikacji zwierząt albo czytników;

2)

dostarcza środki identyfikacji zwierząt, które nie spełniają wymagań określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 24, art. 25 lub art. 26, w rozporządzeniu 2021/520
oraz w rozporządzeniu 2021/963, co jest potwierdzone wynikami badań wykonanych
przez inne niezależne laboratorium badawcze;

3)

nie składa raportów, o których mowa w art. 22 pkt 2 lit. b.
2. Jeżeli przyczyną rozwiązania umowy z dostawcą są naruszenia, o których mowa

w ust. 1 pkt 2, dostawca ten zwraca Agencji koszty wykonania badań przez laboratorium
badawcze.
Art. 24. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia wzory
środków identyfikacji zwierząt, mając na względzie zdrowie zwierząt oraz obowiązujące
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 25. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch,
w tym wzór oraz wymagania i warunki techniczne tych kolczyków, mając na względzie
zdrowie zwierząt gospodarskich i trwałość informacji umieszczonych na tych kolczykach.
Art. 26. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
sposób oznakowania zwierząt utrzymywanych w zakładach odizolowanych oraz do celów
kulturalnych, rekreacyjnych lub naukowych oraz wymagania i warunki techniczne dla
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kapsułek

ceramicznych

(bolusów),

wszczepianych

transponderów

i

zastępczych

wszczepianych transponderów oraz tryb składania wniosków przez podmioty ubiegające się
o zwolnienie, o którym mowa w

art. 39 ust. 1, art. 47 ust. 1 i art. 54 ust. 1

rozporządzenia 2019/2035, mając na względzie zdrowie zwierząt oraz obowiązujące w tym
zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Rozdział 5
Obowiązki informacyjne posiadaczy zwierząt
Art. 27. 1. Posiadacz bydła, wielbłądowatego lub jeleniowatego zgłasza kierownikowi
biura fakt oznakowania zwierzęcia przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada,
w której się urodziło, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia urodzenia tego
zwierzęcia.
2. Posiadacz owcy lub kozy zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania zwierzęcia,
przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, nie później jednak
niż w terminie 180 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Posiadacz owcy lub kozy wnioskujący o udzielenie pomocy finansowej związanej z
dobrostanem tych zwierząt finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji, zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania zwierzęcia, przed
opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, nie później jednak niż
w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia.
4. Posiadacz świni zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni w terminie 7 dni
od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub
innego obszaru objętego ograniczeniami ustanowionego zgodnie z przepisami rozporządzenia
2016/429 oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi na podstawie tego rozporządzenia,
posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura
fakt oznakowania świni, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę
oznakowanych zwierząt.
6. Posiadacz lochy, wnioskujący o udzielenie pomocy finansowej związanej

z

dobrostanem tych zwierząt finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu
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Rolniczego Gwarancji,

zgłasza kierownikowi biura oznakowanie lochy kolczykiem

zawierającym indywidualny numer identyfikacyjny lochy w terminie 7 dni od dnia jej
oznakowania wraz z podaniem indywidualnego numeru identyfikacyjnego tej lochy.
Art. 28. 1. Właściciel koniowatego lub posiadacz koniowatego, działający na podstawie
pisemnej umowy zawartej z właścicielem koniowatego, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia
2021/963, zgłasza kierownikowi biura fakt urodzenia zwierzęcia nie później niż w terminie
2 miesięcy od dnia urodzenia tego zwierzęcia wraz z wnioskiem o wydanie unikalnego
dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego.
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenie potwierdzające, że
zgłoszenie składa właściciel koniowatego, a także:
1)

dla koniowatych, o których mowa w art. 2 pkt 30 rozporządzenia 2019/2035:
a)

kopię zaświadczenia o wykonaniu sztucznego unasienniania albo świadectwo
pokrycia

klaczy, która

zaświadczenie

jest

o przeniesieniu

matką identyfikowanego koniowatego,
zarodka

wydane

na

podstawie

albo

przepisów

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich albo
b)

kopię wyniku badania markerów genetycznych potwierdzających pochodzenie
koniowatego, o ile dopuszcza to regulamin wpisu do danej księgi hodowlanej;

2)

w

przypadku

gdy wniosek

o wydanie

unikalnego

dożywotniego

dokumentu

identyfikacyjnego składa posiadacz koniowatego, działający na podstawie pisemnej
umowy zawartej z właścicielem koniowatego, zgodnie z art. 3 ust 1 rozporządzenia
2021/963 – kopię tej umowy.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.
4. Agencja przekazuje związkowi hodowców koniowatych lub jednostce upoważnionej,
o której mowa w art. 41 ust. 1, informację o zgłoszeniu, o którym mowa w ust.1, w terminie
2 dni od dnia zarejestrowania tego zgłoszenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sposób określony przez Agencję.
Art. 29. W przypadku wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie lub modyfikację lub
zastąpienie środków identyfikacji zwierzęcia posiadacz zwierzęcia zgłasza kierownikowi biura
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wykonanie czynności, na którą uzyskał zezwolenie w decyzji, w terminie 7 dni od jej
wykonania.
Art. 30. 1. Posiadacz zwierzęcia lub właściciel koniowatego oraz podmiot prowadzący
miejsce gromadzenia zwierząt, podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania
targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, podmiot prowadzący działalność
w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, podmiot
prowadzący rzeźnię, podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój
zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny,
zgłasza kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia zdarzenia:
1)

w przypadku bydła - informacje określone w art. 112 lit. d rozporządzenia 2016/429;

2)

w przypadku wielbłądowatego lub jeleniowatego - informacje o:

3)

4)

a)

przemieszczaniu zwierzęcia z i do siedziby stada,

b)

urodzeniu zwierzęcia,

c)

uboju, zabiciu lub padnięciu zwierzęcia;

w przypadku owiec lub kóz
a)

informacje określone w art. 113 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/429;

b)

ubój, zabicie lub padnięcie zwierzęcia;

w przypadku świń:
a)

zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu
z państw trzecich albo państw członkowskich,

b)

ubój zwierzęcia

– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca
pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia;
5)

w przypadku koniowatych:
a)

informacje o przemieszczeniu zwierzęcia z siedziby stada lub do siedziby stada,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 64 lit. c rozporządzenia 2019/2035;

b)

miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia z oznaczeniem państwa;

c)

ubój, zabicie lub padnięcie zwierzęcia.

2. Posiadacz lochy wnioskujący o udzielenie pomocy finansowej związanej

z

dobrostanem takiego zwierzęcia finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji, zgłasza kierownikowi biura w terminie 7 dni kupno, sprzedaż lub
przemieszczenie do innej siedziby stada, ubój, zabicie lub padnięcie tej lochy.
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3. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub
innego obszaru objętego ograniczeniami ustanowionego zgodnie z przepisami rozporządzenia
2016/429 oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi na podstawie tego rozporządzenia,
posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze, podmiot prowadzący
miejsce gromadzenia świń, podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu świniami,
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, podmiot prowadzący rzeźnię świń, podmiot
prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych
gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny zgłasza kierownikowi biura w terminie
2 dni:
1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
2) ubój zwierzęcia
– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca
pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.
4. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub
innego obszaru objętego ograniczeniami ustanowionego zgodnie z przepisami rozporządzenia
2016/429 oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi na podstawie tego rozporządzenia,
posiadacz lochy, o którym mowa w ust. 2, zgłasza kierownikowi biura zdarzenia, o których
mowa w ust. 2, w terminie 2 dni.
Art. 31. 1. Podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię zgłasza kierownikowi
biura unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia podlegającego identyfikacji i rejestracji w terminie
7 dni od dnia tego unieszkodliwienia.
2. W przypadku drobiu zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera numer zakładu
drobiu, z którego pochodziły unieszkodliwione zwłoki zwierząt.
Art. 32.1. W przypadku śmierci albo uboju z konieczności albo zabicia koniowatego z
nakazu powiatowego lekarza weterynarii unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny tego
koniowatego towarzyszy zwłokom albo tuszy odpowiednio do zakładu przetwórczego, spalarni
albo rzeźni.
2. Podmiot prowadzący zakład przetwórczy, spalarnię albo rzeźnię unieważnia unikalny
dożywotni dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 oraz
zwraca ten dokument związkowi hodowców koniowatych albo jednostce upoważnionej, który
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ten dokument wydał. Agencja za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób
określony przez Agencję przekazuje informację o śmierci koniowatego związkowi hodowców
koniowatych albo jednostce upoważnionej, który wydał unikalny dożywotni dokument
identyfikacyjny w terminie 2 dni od pozyskania tej informacji.
3. W przypadku, gdy unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez
związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego, podmiot prowadzący zakład przetwórczy, spalarnię albo rzeźnię
informuje Agencję o śmierci koniowatego nie później niż w terminie 7 dni od dnia
odpowiednio padnięcia, uboju z konieczności, uboju albo zabicia koniowatego z nakazu
organu Inspekcji Weterynaryjnej.
4. W przypadku, gdy koniowaty został zbyty do rzeźni, podmiot prowadzący rzeźnię jest
rejestrowany w komputerowej bazie danych jako ostatni właściciel koniowatego.
5. W przypadku, gdy koniowaty poddany ubojowi, zabiciu lub który padł był oznakowany
wszczepianym transponderem, transponder ten jest odzyskiwany i niszczony przez podmiot
dokonujący uboju lub unieszkodliwienia zwłok koniowatego. Informacja o numerze
zniszczonego transpondera jest przekazywana Agencji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w sposób określony przez Agencję w terminie 2 dni od dnia zniszczenia
transpondera.
6. W przypadku odebrania przez zakład przetwórczy lub spalarnię zwłok koniowatego,
który nie został zaopatrzony w unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, podmiot ten
informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca odbioru zwłok
koniowatego.
Art. 33. 1. Składając zgłoszenie przemieszczenia do swojej siedziby stada bydła
przywiezionego z państwa trzeciego, posiadacz bydła obowiązany jest w terminie 7 dni
przekazać do kierownika biura dokument potwierdzający pochodzenie z państwa trzeciego.
2. Składając zgłoszenie przemieszczenia do swojej siedziby stada bydła przywiezionego
z innego państwa członkowskiego, posiadacz bydła obowiązany jest w terminie 7 dni
przekazać do kierownika biura paszport tego zwierzęcia wydany w państwie członkowskim.
Art. 34. Posiadacz bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy, kozy albo świni, które
ma być wprowadzone na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca gromadzenia
zwierząt przekazuje, przed wprowadzeniem zwierząt na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo
do miejsca gromadzenia zwierząt, podmiotowi prowadzącemu te miejsca:
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a)

opatrzony podpisem wykaz wprowadzanych zwierząt zawierający ich numery
identyfikacyjne,

b)

świadectwa zdrowia tych zwierząt, jeżeli wymóg posiadania takich świadectw jest
określony w przepisach rozporządzenia 2016/429 lub w przepisach Unii
Europejskiej wydanych na podstawie tego rozporządzenia.

Art. 35. 1. Posiadacz świni dokonuje co najmniej raz na sześć miesięcy, nie później
jednak niż w dniu 30 czerwca oraz w dniu 31 grudnia danego roku, spisu świń przebywających
w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt, opis stosowanego rodzaju technologii
oraz systemu utrzymania świń.
2. Posiadacz świni przekazuje kierownikowi biura informacje ustalone podczas spisu,
o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.
Art. 36. 1. Podmiot prowadzący zakład drobiu, utrzymujący ptaki gatunków: kura
(Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser
anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska
(Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz struś (Struthio camelus), zgłasza
kierownikowi biura w terminie 7 dni:
1)

zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,

2)

ubój, zabicie lub padnięcie lub uśmiercenie zwierząt

– z podaniem liczby zwierząt, jaj wylęgowych które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca
pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia lub jaj wylęgowych.
2. W przypadku padnięć zwierząt podmiot prowadzący zakład drobiu zgłasza zbiorczo
kierownikowi biura, w terminie o którym mowa w ust. 1, liczbę sztuk drobiu, które padło w
ciągu tygodnia.
Art. 37. Podmiot prowadzący zakład drobiu zapewnia, żeby świadectwa zdrowia
zawierające numer zakładu drobiu towarzyszyły zwierzętom przy ich przemieszczaniu do
rzeźni.
Art. 38. Posiadacz zwierzęcia podlegającego identyfikacji i rejestracji lub właściciel
koniowatego albo posiadacz koniowatego, działający na podstawie pisemnej umowy zawartej
z właścicielem koniowatego, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, jest obowiązany
do udzielania Agencji informacji związanych z identyfikacją i rejestracją tych zwierząt
w terminie wyznaczonym przez Agencję.
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Art. 39. 1. Zgłoszenia, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 27, art. 28 ust. 1, art. 29,
art. 30, art. 31, art. 33, art. 35 ust. 2, art. 36 i art. 44 ust. 1, wnioski, o których mowa w art. 11
ust. 6 i art. 12 ust. 1 oraz informacje, o których mowa w art. 35 ust. 2 są przekazywane w
formie elektronicznej:
1)

na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję,
umożliwiającym wprowadzenie danych do centralnej komputerowej bazy danych;

2)

w sytuacjach wyjątkowych niewynikających z przyczyn leżących po stronie
zgłaszającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony przez
Agencję.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

wymagania, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej
administrowanej przez Agencję, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szczegółowe warunki
i sposób przekazywania danych na tym formularzu, mając na względzie zapewnienie
bezpieczeństwa i wiarygodności przesyłanych informacji.
Rozdział 6
Dokumentacja dotycząca zwierząt
Art. 40.1. Kierownik biura wydaje bezpłatnie posiadaczowi zwierzęcia paszport bydła
w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze przemieszczenia bydła do państwa
członkowskiego. Zgłoszenia zamiaru przemieszczenia dokonuje się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w sposób określony przez Agencję.
2. Posiadacz bydła odbiera paszport bydła osobiście, chyba że złoży Agencji
oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu za pośrednictwem
placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
3. Za doręczenie paszportu bydła pobiera się opłatę zgodną z cennikiem operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za
przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek
bankowy i składa potwierdzenie uiszczenia opłaty wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
paszportu bydła, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania tych
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zwierząt pomiędzy państwami członkowskimi oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii
Europejskiej.
Art. 41.1. Jednostką upoważnioną, w rozumieniu art. 2 pkt 25 rozporządzenia 2021/963,
wydającą dokument identyfikacyjny w formacie standardowym, jest związek hodowców
koniowatych uznany do prowadzenia księgi hodowlanej koni rasy polski koń zimnokrwisty –
w przypadku koniowatych innych niż koniowate, o których mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia
2021/963, oraz koniowatych ras, dla których w Rzeczypospolitej Polskiej związek hodowców
nie realizuje zatwierdzonego programu hodowlanego, których właściciele nie skorzystali
z możliwości zarejestrowania koniowatego w księdze hodowlanej prowadzonej zgodnie z
programem hodowlanym zatwierdzonym na terytorium innego państwa członkowskiego.
2. Związek hodowców koniowatych lub jednostka upoważniona, o której mowa w ust. 1,
wydaje unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny tego koniowatego nie później niż
w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia koniowatego.
3. Informację o wydanym unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym,
informacje określone w art. 109 ust. 1 lit. d rozporządzenia 2016/429 i art. 64 rozporządzenia
2019/2035 oraz wykaz danych identyfikacyjnych pochodzących z unikalnego dożywotniego
dokumentu

identyfikacyjnego,

datę

wydania

unikalnego

dożywotniego

dokumentu

identyfikacyjnego oraz informację, czy zwierzę jest lub nie jest przeznaczone do uboju w celu
spożycia przez ludzi związek hodowców koniowatych lub jednostka upoważniona, o której
mowa w ust. 1, przekazuje Agencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób
określony

przez Agencję w terminie 2 dni od dnia wydania unikalnego dożywotniego

dokumentu identyfikacyjnego.
4. Jeżeli unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny zawiera informacje niezgodne ze
stanem faktycznym lub prawnym, posiadacz koniowatego w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia tej niezgodności zwraca ten dokument związkowi hodowców koniowatych, który
go wydał, w celu wydania nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego.
Koszt wydania nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego ponosi
związek hodowców koniowatych, który wydał unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny
zawierający informacje niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Przepis ust. 6 stosuje
się odpowiednio.
5. Właściciel koniowatego lub posiadacz koniowatego, działający na podstawie pisemnej
umowy zawartej z właścicielem koniowatego, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,
a w przypadku koniowatych, o których mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia 2019/2035 –
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dyrektor parku narodowego albo dyrektor parku krajobrazowego, odbiera unikalny dożywotni
dokument identyfikacyjny osobiście, chyba że złoży związkowi hodowców koniowatych lub
jednostce upoważnionej, o której mowa w art. 41 ust. 1, wydającemu unikalny dożywotni
dokument identyfikacyjny oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego
unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego za pośrednictwem placówki
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
6. W przypadku utraty unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego właściciel
koniowatego lub posiadacz koniowatego, działający na podstawie pisemnej umowy zawartej z
właścicielem koniowatego, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, zgłasza
kierownikowi biura fakt utraty tego dokumentu wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu
dokumentu identyfikacyjnego lub zastępczego dokumentu identyfikacyjnego na zasadach
określonych w art. 25 i art. 26 rozporządzenia 2021/963, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia utraty unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego. Przepisy ust. 5-8 stosuje
się odpowiednio.
Art. 42. W przypadku zmiany właściciela koniowatego:
1) unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny jest przekazywany nowemu
właścicielowi koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego;
2) nowy właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić kierownika biura o tej
zmianie, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany, przedstawiając:
a) umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo
pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, w którym są zawarte imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres poprzedniego właściciela koniowatego,
b) unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny;
3) poprzedni właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie
kierownika biura, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany.
2. Kierownik biura w terminie 2 dni od dnia wpłynięcia zawiadomienia o zmianie
właściciela

koniowatego informuje o tej zmianie związek hodowców koniowatych lub

jednostkę upoważnioną, który wydał unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny.
3. Związek hodowców koniowatych lub jednostka upoważniona, który wydał unikalny
dożywotni dokument identyfikacyjny dokonuje zmiany wpisu w zakresie właściciela
koniowatego w tym dokumencie nie później niż w terminie 14 dni od dnia pozyskania
informacji, o której mowa w ust. 2.
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Art. 43. 1. Właściciel koniowatego, dla którego unikalny dożywotni dokument
identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych, działający na
terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, przekazuje
kierownikowi biura unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 29 ust. 2 lit.
b

rozporządzenia

2021/963

wraz

z wnioskiem

o zarejestrowanie

tego

dokumentu

w komputerowej bazie danych. Po zarejestrowaniu unikalnego dożywotniego dokumentu
identyfikacyjnego w komputerowej bazie danych, dokument ten jest zwracany właścicielowi
koniowatego.
2. Składając

wniosek o zarejestrowanie

unikalnego dożywotniego

dokumentu

identyfikacyjnego, w przypadkach, o których mowa w art. 36 i art. 37 rozporządzenia
2021/963, do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego wydanego przez
podmiot mający siedzibę w państwie trzecim dołącza się tłumaczenie tego dokumentu na język
polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Art. 44. 1. W przypadku koniowatych, o których mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia
2019/2035, pochodzących z obszaru parku narodowego albo parku krajobrazowego,
zgłoszenia, o którym mowa w art. 28 ust. 1, dokonuje dyrektor parku narodowego albo dyrektor
parku krajobrazowego.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, składa się kierownikowi biura nie później niż
w terminie 150 dni przed dniem opuszczenia przez koniowatego obszaru parku narodowego
albo parku krajobrazowego.
3. Agencja przekazuje jednostce upoważnionej, o której mowa w art. 41 ust. 1, informację
o zgłoszeniu w terminie 2 dni od dnia zarejestrowania tego zgłoszenia za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w sposób określony przez Agencję.
Art. 45. 1. Znak zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia
2020/688, wpisuje do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego związek
hodowców koniowatych lub jednostka upoważniona, który wydał ten dokument, na podstawie
informacji przekazanej na piśmie przez powiatowego lekarza weterynarii.
2. Licencja, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688, jest wydawana:
1)

w przypadku koni wyścigowych - przez Polski Klub Wyścigów Konnych,

2)

w przypadku koni sportowych innych niż wyścigowe - przez krajową federację zrzeszoną
w Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI).
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3. Licencję, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688, wpisuje do
unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego związek hodowców koniowatych lub
jednostka upoważniona, który wydał ten dokument, na podstawie informacji przekazanej na
piśmie przez podmiot, o którym mowa w ust. 2,
4. Związek hodowców koniowatych lub jednostka upoważniona, który wydał unikalny
dożywotni dokument identyfikacyjny, przekazuje Agencji informację o dokonaniu wpisów, o
których mowa w ust. 2 i 3, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony
przez Agencję w terminie 2 dni od dnia dokonania tych wpisów.
5. Agencja niezwłocznie rejestruje w komputerowej bazie danych informację o
dokonaniu wpisów, o których mowa w ust. 3 i 4.
Art. 46. 1. Za:
1)

zidentyfikowanie konia zgodnie z zasadami księgi hodowlanej – w przypadku koni pełnej
krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich

2)

identyfikację koniowatego przeprowadzoną w sposób określony w art. 11 ust. 1
rozporządzenia 2021/963,

3)

dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego,

4)

wydanie i doręczenie unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego lub
a)

duplikatu

dokumentu identyfikacyjnego,

o którym

mowa

w art. 25

ust. 1

rozporządzenia 2021/963,
b)

tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1
rozporządzenia 2021/963,

c)

zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym
mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,

5)

sprawdzenie pochodzenia koniowatego, jeżeli nie dołączono zaświadczenia albo
świadectwa, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. a – w przypadku wydawania
zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa
w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,

6)

sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na
stałe gospodarstwa urodzenia, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 21 ust. 1 i 2
rozporządzenia 2021/963, jeżeli dołączono zaświadczenia albo świadectwo, o których
mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. a – w przypadku przemieszczania koniowatego razem
z matką,
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7)

dokonanie wpisu w zakresie zmiany właściciela koniowatego, znaku zatwierdzenia, o
którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/688 lub licencji, o której mowa
w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688 w unikalnym dożywotnim dokumencie
identyfikacyjnym,

– związek hodowców koniowatych lub jednostka upoważniona, o której mowa w art. 41 ust.
1, pobierają opłaty.
2. Opłaty są pobierane przed dokonaniem czynności określonych w ust. 1.
3. Opłata pobierana za wydanie unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego
obejmuje również koszty jego zniszczenia po zwróceniu go związkowi hodowców
koniowatych, który go wydał.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 5, opłata podlega zwrotowi w wysokości
pomniejszonej o koszty poniesione przez związek hodowców koniowatych lub jednostkę
upoważnioną dokonujący tej identyfikacji związane z przystąpieniem do identyfikacji tego
koniowatego.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
i sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 1, oraz sposób i termin zwrotu opłat,
o których mowa w ust. 1, uwzględniając koszty ponoszone przez związki hodowców
koniowatych i jednostkę upoważnioną.
Art. 47. Zabrania się:
1)

utrzymywania zwierząt:
a)

niezarejestrowanych lub nieoznakowanych,

b)

bez wymaganego dla koniowatych unikalnego dożywotniego dokumentu
identyfikacyjnego;

2)

przemieszczania zwierząt:
a)

niezarejestrowanych lub nieoznakowanych,

b)

bez wymaganego dla koniowatych unikalnego dożywotniego dokumentu
identyfikacyjnego;

3)

nabywania zwierząt:
a)

niezarejestrowanych lub nieoznakowanych,

b)

bez wymaganego dla bydła paszportu, w przypadku, gdy bydło przemieszczone jest
z państwa członkowskiego,

c)

bez wymaganego dla koniowatych unikalnego dożywotniego dokumentu
identyfikacyjnego;
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4)

przemieszczania bydła bez wymaganego paszportu do innych państw członkowskich.
Art. 48. 1. Wykaz, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, oraz

informacje określone w art. 16 ust. 3 i art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2021/963 są udostępniane
na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do
spraw rolnictwa.
2. W przypadku, gdy istnieją uzasadnione powody do stwierdzenia, że unikalne
dożywotnie dokumenty identyfikacyjne nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu
2021/963 lub związki hodowców koniowatych, które wydają te dokumenty, prowadzą
działania niezgodne z rozporządzeniem 2021/963, art. 16 ust. 1 - 4 lub art. 41 ust. 2 lub ust. 3,
na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze
decyzji, skreśla związek hodowców koniowatych z wykazu, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy decyzja, o której mowa w ust. 2, stanie się ostateczna, związek
hodowców koniowatych, który dotychczas wydawał unikalne dożywotnie dokumenty
identyfikacyjne, przekazuje niezwłocznie dokumentację związaną z tymi dokumentami
jednostce upoważnionej, o której mowa w art. 41 ust. 1.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, unikalne dożywotnie dokumenty
identyfikacyjne w formacie standardowym dla koniowatych wydaje jednostka upoważniona, o
której mowa w art. 41 ust. 1.
Art. 49. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory
dokumentów, o których mowa w art. 50 i art. 57 rozporządzenia 2019/2035, oraz okres
przechowywania tych dokumentów, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli
przemieszczania zwierząt, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także obowiązujące w tym
zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Rozdział 7
Nadzór oraz kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Art. 50. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór w zakresie identyfikacji
i rejestracji zwierząt.
2. Sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, organy Inspekcji Weterynaryjnej:
1)

mają prawo do bezpośredniego dostępu do danych zawartych w komputerowej bazy
danych oraz do dokonywania korekt i uzupełnień w tej bazie, a także do wprowadzania
do tej bazy informacji o statusie epizootycznym nadanym zwierzętom;
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2)

przeprowadzają kontrole na miejscu w siedzibie stada, w tym w siedzibie stada, w której
dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji
mięsa na użytek własny, w miejscu gromadzenia zwierząt, miejscu prowadzenia
działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt
lub miejscu prowadzenia cyrku objazdowego albo grupy zwierząt tresowanych, miejscu
prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub
skupu zwierząt, rzeźni, zakładzie drobiu, zakładzie przetwórczym lub spalarni dotyczące
oznakowania i rejestracji zwierząt, w tym wypełniania obowiązku wyposażenia
w paszporty

bydła

przeznaczonego

do

przemieszczenia

do

innego

państwa

członkowskiego oraz wyposażenia koniowatych w dokumenty identyfikacyjne, a także
prowadzenia innej dokumentacji dotyczącej zwierząt;
3)

mogą zabezpieczyć unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny koniowatego, do
czasu wskazania przez właściciela miejsca pobytu koniowatego, jeżeli podczas kontroli
nie stwierdzono zwierzęcia w siedzibie stada, w której zgodnie z danymi zawartymi w
komputerowej bazie danych powinien on się znajdować.
3. Wojewódzki lekarz weterynarii właściwy ze względu na siedzibę związku hodowców

koniowatych lub jednostki upoważnionej, o której mowa w art. 41 ust. 1, może przeprowadzać
kontrole w miejscu prowadzenia działalności przez ten związek lub jednostkę, w zakresie
prowadzenia

identyfikacji

i wydawania

unikalnych

dożywotnich

dokumentów

identyfikacyjnych koniowatych.
Art. 51. 1. Agencja może przeprowadzać kontrolę w siedzibie stada.
2. W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Agencję zdjęcie
wykonane i przesłane przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej
przez Agencję, w tym zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym informacje
o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania tego zdjęcia, ustalonych na podstawie
dostępnych systemów pozycjonowania satelitarnego, stanowi dowód tego, co zostało
zobrazowane na tym zdjęciu oraz zapisane w pliku zawierającym to zdjęcie. Zdjęcie przesłane
z wykorzystaniem

tej

aplikacji

ma

charakter

dokumentu,

o którym

mowa

w art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 52. 1. Czynności kontrolne mogą wykonywać osoby posiadające pisemne imienne
upoważnienie wydane odpowiednio przez:
1)

powiatowego lekarza weterynarii;

2)

dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
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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, siedziby stada, w której dokonywany jest ubój zwierząt
pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny, miejsca
gromadzenia zwierząt, miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania
targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, miejsca prowadzenia działalności
w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, zakładu
drobiu, rzeźni, zakładu przetwórczego lub spalarni;

2)

dostępu do zwierząt podlegających identyfikacji i rejestracji;

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

oraz posiadacz zwierzęcia podlegającego identyfikacji i rejestracji lub osoba przez niego
upoważniona, obecna podczas kontroli. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez
posiadacza zwierzęcia lub osobę przez niego upoważnioną, obecną podczas kontroli, protokół
podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, umieszczając w protokole adnotację
o tej odmowie.
7. W przypadku gdy posiadacz zwierzęcia podlegającego identyfikacji i rejestracji lub
osoba przez niego upoważniona, obecna podczas kontroli, nie zgadza się z ustaleniami
zawartymi w protokole kontroli, o którym mowa w ust. 5, może w terminie 3 dni od dnia
doręczenia protokołu zgłosić, na piśmie, odpowiednio powiatowemu lekarzowi weterynarii lub
dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tym
protokole.
8. Powiatowy lekarz weterynarii i kierownik biura przekazują sobie nawzajem protokoły,
o których mowa w ust. 5.
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9. W przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 3, organy Inspekcji Weterynaryjnej
informują związek hodowców koniowatych lub jednostkę upoważnioną, o której mowa w art.
41 ust. 1, o wynikach przeprowadzonej kontroli.
10. Po przeprowadzeniu kontroli powiatowy lekarz weterynarii albo dyrektor oddziału
regionalnego Agencji może wydać decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień
w określonym terminie.
11. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 10, nakazująca usunięcie stwierdzonych
uchybień w zakresie oznakowania zwierzęcia lub wyposażenia zwierzęcia odpowiednio
w paszport lub unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, w przypadku gdy wyposażenie
zwierzęcia w dokument wymagane jest prawem, nie została wykonana w terminie wskazanym
w tej decyzji, powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt
i bezpieczeństwa żywności, może nakazać zabicie zwierzęcia bez odszkodowania
i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia na koszt jego posiadacza.
12. Jeżeli podczas przeprowadzania kontroli zostanie ustalone, że w siedzibie stada
znajduje się nieoznakowane zwierzę podlegające identyfikacji i rejestracji, co do którego nie
można potwierdzić pochodzenia, powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie oceny ryzyka dla
zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, może nakazać w drodze decyzji zabicie
zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia na koszt jego posiadacza.
13. Podczas przeprowadzania kontroli, która była wcześniej zapowiedziana, posiadacz
zwierzęcia podlegającego identyfikacji i rejestracji lub osoba przez niego upoważniona, obecna
podczas kontroli, są obowiązani udzielić osobie wykonującej czynności kontrolne pomocy
niezbędnej przy wykonaniu tych czynności, w tym przygotować do kontroli zwierzęta oraz
pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta.
14. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 13, osoba wykonująca
czynności kontrolne może odstąpić od przeprowadzenia kontroli.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, w protokole kontroli, o którym mowa
w ust. 5, umieszcza się adnotację o uniemożliwieniu przeprowadzenia kontroli z winy
posiadacza zwierząt podlegających identyfikacji i rejestracji.
16. Agencja dokonuje aktualizacji danych zawartych w komputerowej bazie danych
zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, o którym mowa w ust. 5.
17. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, zostały stwierdzone
niezgodności danych dotyczących zwierząt przebywających w siedzibie stada, Agencja wzywa
posiadacza zwierząt do ich wyjaśnienia.
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Art. 53. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Agencja, jednostka upoważniona, o której
mowa w art. 41 ust. 1, oraz związki hodowców koniowatych, są obowiązane do współpracy
w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komputerowej bazy danych.
2. Szczegółowe warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 1, określa
porozumienie

zawarte

między

Prezesem

Agencji,

Głównym

Lekarzem

Weterynarii, związkami hodowców koniowatych oraz jednostką upoważnioną, o której mowa
w art. 41 ust. 1.
3. Agencja, związki hodowców koniowatych oraz jednostka upoważniona, o której mowa
w art. 41 ust. 1, zapewniają w zakresie nadzoru, o którym mowa w art. 50, oraz współpracy,
o której mowa w ust. 1, organom Inspekcji Weterynaryjnej lub osobom upoważnionym przez
te organy:
1)

dostęp do danych zawartych w komputerowej bazie danych, przez:
a)

umożliwienie wglądu do komputerowej bazy danych , w tym również za pomocą
sieci Internet,

2)

b)

udostępnienie informatycznych nośników danych,

c)

umożliwienie sporządzania wydruków tych danych;

dostęp do innych danych przez:
a)

umożliwienie

wglądu

do

dokumentów,

w szczególności

dotyczących

identyfikowanych zwierząt,

3)

b)

przekazywanie na żądanie pisemnych lub ustnych informacji,

c)

umożliwienie sporządzania odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii dokumentów;

możliwość:
a)

wprowadzania do komputerowej bazy danych informacji o statusie epizootycznym
zwierząt oznakowanych i siedzib stad,

b)

dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w komputerowej bazie danych.

3.

Agencja

informuje

Inspekcję

Weterynaryjną

o każdym

zarejestrowanym

w komputerowej bazie danych przemieszczeniu oznakowanego zwierzęcia z siedziby stada
o niższym statusie epizootycznym do siedziby stada o wyższym statusie epizootycznym lub
z obszaru podlegającego ograniczeniom lub do takiego obszaru w związku ze zwalczaniem
chorób zakaźnych zwierząt.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:
1)

sposób wykonywania nadzoru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2,

2)

warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 1,
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3)

sposób

wprowadzania

do

komputerowej

bazy

danych

informacji

o statusie

epizootycznym zwierząt oznakowanych i siedzib stad,
4)

zakres i sposób dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w komputerowej
bazy danych

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania komputerowej bazy danych
oraz ochronę zdrowia ludzi i zwierząt.
Art. 54. 1. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, Agencja
dokonuje aktualizacji stanu siedziby stada zgodnie z danymi zawartymi w protokole kontroli,
o którym mowa w art. 52 ust. 5.
2. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 51 ust. 1, Agencja dokonuje
aktualizacji stanu siedziby stada zgodnie ze stanem faktycznym.
Rozdział 8
Przepisy wykonawcze dodatkowe
Art. 55. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania lub limity progowe dla podmiotów prowadzących zakłady drobiu,
które będą obowiązane do dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych, mając na
względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania zwierząt, ochronę zdrowia ludzi
oraz zwierząt.
Art. 56. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania w zakresie identyfikowalności dotyczące utrzymywanych zwierząt
określone w art. 108 – 120 rozporządzenia 2016/429, mając na względzie potrzebę zapewnienia
identyfikowalności i kontroli przemieszczania zwierząt oraz obowiązujące w tym zakresie
przepisy Unii Europejskiej.
Rozdział 9
Ochrona danych osobowych
Art. 57. Przy udostępnianiu i przetwarzaniu danych osobowych na podstawie ustawy
stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn.
zm)7).
Rozdział 10
Przepisy karne
Art. 58. 1. Kto:
1)

będąc posiadaczem zwierzęcia lub właścicielem koniowatego lub podmiotem
prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt, działalność w zakresie organizowania
targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub prowadzenia cyrku objazdowego
albo grupy zwierząt tresowanych, działalność w zakresie obrotu zwierzętami,
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, rzeźnię, gospodarstwo, w którym
dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji
mięsa na użytek własny, zakład drobiu, zakład przetwórczy lub spalarnię, nie zgłasza
kierownikowi biura siedziby stada, miejsca gromadzenia zwierząt, miejsca prowadzenia
działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów
zwierząt, miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa
w tym obrocie lub skupu zwierząt, rzeźni, siedziby stada, w której dokonywany jest ubój
zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny,
zakładu drobiu, zakładu przetwórczego lub spalarni w celu nadania numeru siedziby
stada, numeru miejsca gromadzenia zwierząt, numeru miejsca prowadzenia działalności
w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, numeru
miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym
obrocie lub skupu zwierząt, numeru rzeźni, numeru siedziby stada, w której dokonywany
jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek
własny, numeru zakładu drobiu numeru zakładu przetwórczego lub spalarni albo zgłasza
z naruszeniem terminów określonych w art. 11 ust. 2,

2)

będąc posiadaczem zwierzęcia podlegającego identyfikacji i rejestracji, wbrew
obowiązkowi określonemu w art. 112 lit. a, art. 113 lit. a, art. 114 ust. 1, art. 115 lit. a
rozporządzenia 2016/429 lub art. 73 rozporządzenia 2019/2035 nie doprowadza do
zidentyfikowania tego zwierzęcia lub, w przypadku koniowatego – nie zaopatruje go w

7)

Zmiany niniejszego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz.
UE L 74 z 4.03.2021, str. 35.
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unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 21 rozporządzenia
2021/963,
3)

będąc podmiotem prowadzącym rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię, nie
unieważnia albo nie zwraca unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego
związkowi hodowców koniowatych lub jednostce upoważnionej, który wydał ten
dokument, zgodnie z art. 32 ust. 2 albo będąc podmiotem prowadzącym zakład
przetwórczy lub spalarnię nie zgłasza kierownikowi biura unieszkodliwienia zwłok
zwierząt podlegających identyfikacji i rejestracji, w terminie 7 dni od dnia tego
unieszkodliwienia, zgodnie z art. 31 ust. 1,

4)

prowadząc działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub
konkursów zwierząt albo miejsca gromadzenia zwierząt, przyjmuje zwierzęta bez wykazu
lub bez świadectwa zdrowia, o których mowa w art. 34,

5)

będąc posiadaczem unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, wbrew
przepisom art. 27 ust. 2 rozporządzenia 2021/963, nie zwraca go w terminie 30 dni od
śmierci lub utraty koniowatego związkowi hodowców lub jednostce upoważnionej, który
wydał ten dokument,

6)

będąc posiadaczem zwierzęcia podlegającego identyfikacji i rejestracji, wbrew przepisom
art. 30 nie zgłasza kierownikowi biura faktu jego oznakowania lub wwozu albo dokonuje
zgłoszenia z naruszeniem terminów określonych w tych przepisach,

7)

wbrew obowiązkowi określonemu w art. 19 nie niszczy środka identyfikacji zwierzęcia
w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie lub niszczy go bez nadzoru
urzędowego lekarza weterynarii,

8)

będąc posiadaczem bydła przeznaczonego do przemieszczenia do innego państwa
członkowskiego albo koniowatego, nie zaopatruje go odpowiednio w paszport, albo
unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny,

9)

będąc posiadaczem świni, nie dokonuje spisu świń zgodnie z art. 35 ust. 1 lub nie
przekazuje kierownikowi biura liczby świń ustalonej podczas spisu, w terminie
określonym w art. 35 ust. 2,

10) będąc posiadaczem zwierzęcia podlegającego identyfikacji i rejestracji, podmiotem
prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt, podmiotem prowadzącym działalność
w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, podmiotem
prowadzącym działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie
lub skupu zwierząt, podmiotem prowadzącym rzeźnię, podmiotem prowadzącym
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gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych
gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny albo podmiotem prowadzącym
zakład drobiu nie przekazuje odpowiednio Agencji albo kierownikowi biura informacji
związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt w terminach określonych w art. 27,
art. 28 ust. 1, art. 29, art. 30, art. 31 ust. 1, art. 35 ust. 2 i art. 36 ust. 1 albo przekazuje je
z naruszeniem terminów określonych w tych przepisach,
11) będąc podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię lub rzeźnię, nie zgłasza
Agencji informacji, o których mowa w art. 32 ust. 5,
12) utrzymuje zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła paszportu,
w przypadku

bydła

członkowskiego,

przeznaczonego

do

przemieszczenia

do

innego

państwa

albo unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego –

w przypadku koniowatych,
13) będąc posiadaczem zwierząt, które mają być wprowadzone na targ, wystawę, pokaz,
konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt, wbrew obowiązkowi określonemu
w art. 34 nie przedstawia podmiotowi prowadzącemu targ, wystawę, pokaz, konkurs lub
miejsce gromadzenia zwierząt opatrzonego podpisem wykazu wprowadzanych zwierząt,
zawierającego ich numery identyfikacyjne,
14) przemieszcza zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego unikalnego dożywotniego
dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku koniowatych,
15) nabywa zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego unikalnego dożywotniego
dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku koniowatych,
16) będąc posiadaczem zwierząt lub osobą upoważnioną obecną podczas kontroli, wbrew
obowiązkowi określonemu w art. 16 ust. 4, nie udziela osobie wykonującej czynności
kontrolne pomocy niezbędnej przy wykonywaniu tych czynności,
17) wydając unikalne dożywotnie dokumenty identyfikacyjne, nie przekazuje Agencji
informacji, o których mowa w art. 41 ust. 3, dotyczących każdego utrzymywanego
koniowatego,
18) będąc poprzednim albo nowym właścicielem koniowatego, wbrew obowiązkowi
określonemu w art. 42 pkt 2 i 3, nie zawiadamia kierownika biura o zmianie właściciela
koniowatego w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany,
19) będąc właścicielem koniowatego, dla którego unikalny dożywotni dokument
identyfikacyjny został wydany przez podmiot, o którym mowa w art. 43 ust. 1, nie
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przekazuje kierownikowi biura unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego
zgodnie z art. 43 ust. 1,
20) będąc właścicielem koniowatego zataja posiadanie unikalnego dożywotniego dokumentu
identyfikacyjnego w celu uzyskania kolejnego unikalnego dożywotniego dokumentu
identyfikacyjnego,
– podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Kto:
1)

będąc związkiem hodowców koniowatych albo jednostką upoważnioną, o której mowa w
art. 41 ust. 1, nie wykonuje obowiązków określonych w art. 41 ust. 3 i art. 45 ust. 4;

2)

będąc podmiotem, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3 – 6 i pkt 8 nie wykonuje
obowiązków określonych w art. 30 ust. 1 i ust. 3;

3)

będąc podmiotem, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 9 nie wykonuje obowiązków
określonych w art. 31

- podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski ”.
Art. 59. 1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 58 ust. 3 pkt 1, wymierza, w drodze
decyzji administracyjnej, wojewódzki lekarz weterynarii.
2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 58 ust. 3 pkt 2 i 3 wymierza, w drodze decyzji
administracyjnej, powiatowy lekarz weterynarii.
3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy
odpowiednio właściwego wojewódzkiego lub powiatowego inspektoratu weterynarii, w
terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.
4. Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Art. 60. 1. Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w art. 58 ust. 3, wojewódzki lub
powiatowy lekarz weterynarii bierze pod uwagę:
1)

rodzaj, zakres lub stopień stwierdzonych naruszeń;

2)

rodzaj działalności prowadzonej przez podmiot;
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3)

stopień spowodowanego zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności lub zdrowia
publicznego;

4)

dotychczasową działalność podmiotu, w tym częstotliwość stwierdzania naruszenia tego
samego rodzaju, co naruszenie, w następstwie którego ma być wymierzona kara
pieniężna;

5)

stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana kara pieniężna, do powstania
naruszenia;

6)

działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia.
3. Termin zapłaty kary pieniężnej upływa 14 dnia od dnia, w którym decyzja o

wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
Art. 61. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się
odpowiednio przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), z wyłączeniem art. 189d tego Kodeksu.
Rozdział 11
Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe
Art. 62. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz. U. z 2021 r. poz. 699 i 904) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art 3 pkt 3c otrzymuje brzmienie:
„3c) posiadacz zwierzęcia - posiadacza zwierzęcia w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy
z dnia ......................... 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U.
z ..............), podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu art. 2
pkt 15 ustawy z dnia ...........................2021 r. o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt, podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w zakresie organizowania targów,
wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, podmiot prowadzący działalność
nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie obrotu
zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej
w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym
obrocie lub skupu zwierząt oraz podmiot prowadzący rzeźnię”;
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2)

w art. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) zwierzęta - bydło, owce, kozy, świnie, wielbłądowate, jeleniowate, koniowate i drób
gatunków wymienionych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia …... o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt,”;

3)

w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do ustalenia liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykorzystuje się
dane zawarte w komputerowej bazie danych prowadzonej na

podstawie

przepisów

ustawy z dnia .....................2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt";
4)

w art. 11 w ust. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) posiadacze zwierząt składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia siedziby
stada, przy czym posiadacze zwierząt prowadzący:
a)

miejsce gromadzenia zwierząt, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia …
o identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b)

działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów
zwierząt, obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach
działalności

rolniczej

w rozumieniu

przepisów

prawa

działalności

gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
c)

rzeźnię, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia … o identyfikacji i rejestracji
zwierząt,

d)

zakład drobiu, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia … o identyfikacji
i rejestracji zwierząt,

e)

działalność w zakresie przewozu zwierząt, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z
dnia … o identyfikacji i rejestracji zwierząt
-

składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia działalności, o których
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia ....... o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt, do komputerowej bazy danych prowadzonej na
podstawie przepisów tej ustawy.” ;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu
zgłoszenia działalności, o których mowa w art. 9 ust.1 z dnia .…........ o systemie
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identyfikacji i rejestracji zwierząt, do komputerowej bazy danych prowadzonej na
podstawie przepisów tej ustawy.".
Art. 63. W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1505) w art. 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) określone w odrębnych przepisach, w szczególności dotyczące płatności w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego, regulacji rynków rolnych, rozwoju obszarów
wiejskich oraz prowadzenia komputerowej bazy danych, a także wykonywania
innych

czynności

związanych

z oznakowaniem

bydła,

jeleniowatych,

wielbłądowatych, owiec, kóz, świń, koniowatych i rejestracją zakładów drobiu;".
Art. 64. W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 oraz z 2021 r. poz. 904) w art. 16 w ust. 5b część
wspólna otrzymuje brzmienie:
„- co potwierdzają dane zawarte w komputerowej bazie danych, o której mowa
w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”.
Art. 65. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 182 i 904) art. 42a otrzymuje brzmienie:
„Art. 42a. Za objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a, uznaje się, zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia
nr 809/2014, zwierzęta spełniające warunki przyznania tej pomocy, co potwierdzają dane
zawarte w komputerowej bazie danych, o której mowa w przepisach o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt.”.
Art. 66. W ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 481) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu realizacji zadań, Krajowy Ośrodek jest uprawniony do użytkowania
krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 18 grudnia
2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 699 i poz. 904)
oraz do pozyskiwania danych z komputerowej bazie danych, o której
w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”.

mowa
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Art. 67. W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)
w art. 6 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu
do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej
z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże
jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych
zawartych w komputerowej bazie danych, o której mowa w ustawie z dnia ………..
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz.

)-w

przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu
do bydła.”.
Art. 68. Siedziby stad oraz podmioty prowadzące miejsca gromadzenia zwierząt,
podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub
konkursów zwierząt, podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu zwierzętami,
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, podmioty prowadzące rzeźnię i podmioty
prowadzące zakłady przetwórcze lub spalarnie zarejestrowane na mocy ustawy z dnia
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001
oraz z 2021 r. poz. 36) uznaje się za zarejestrowane zgodnie z niniejszą ustawą.
Art. 69. 1. Właściciel lub posiadacz koniowatego, mający nadany numer producenta na
podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1206 i 1440 oraz z 2021 r. poz. 904), występuje do kierownika biura z wnioskiem
o nadanie numeru siedziby stada w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Właściciel lub posiadacz koniowatego, nie posiadający dotychczas nadanego numeru
producenta, o którym mowa w ust. 1, zgłasza kierownikowi biura siedzibę stada zgodnie
z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 70. Zwierzęta oznakowane na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za
oznakowane w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.
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Art. 71. Bydło i koniowate zaopatrzone w paszport lub dokument identyfikacyjny
wydany na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za zaopatrzone w paszport lub
unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.
Art. 72. Posiadacze bydła, owiec, kóz i świń prowadzący księgi rejestracji w formie
papierowej, którzy nie skorzystali z możliwości zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt za
pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej administrowanej przez Agencję na
podstawie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy uchylanej w art.
80, do dnia rozpoczęcia zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt za pomocą tego formularza,
przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. prowadzą księgi rejestracji na
dotychczasowych zasadach.
Art. 73. Dane pozyskane do dnia wejścia w życie ustawy przez:
1)

Agencję w celu prowadzenia rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib
stad tych zwierząt,

2)

związki hodowców koniowatych i jednostkę upoważnioną, o której mowa w art. w art. 41
ust. 1, w celu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów koniowatych,

3)

organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu prowadzenia rejestru podmiotów, o którym
mowa w art. 5 i art. 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421)

– wykorzystuje się przy tworzeniu systemu, o którym mowa w art. 108 rozporządzenia
2016/429.
Art. 74. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 75. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie ustawy uchylanej
w art. 80, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych
odpowiednio na podstawie niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia
w życie przepisów niniejszej ustawy.
Art. 76. Do dnia 31 grudnia 2024 r. zgłoszenia, wnioski, informacje i spisy zwierząt,
o których mowa w art. 11 ust. 1 i 6, art. 12 ust. 1, art. 27, art. 28 ust. 1, art. 29 - 31, art. 33, art.
35 ust. 2, art. 36 oraz art. 44 ust. 1 właściciel koniowatego oraz posiadacz zwierzęcia niebędący
podmiotem prowadzącym:
a)

miejsce gromadzenia zwierząt,
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b)

działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów
zwierząt lub prowadzenia cyrku objazdowego lub grupy tresowanych zwierząt,

c)

działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu
zwierząt,

d)

rzeźnię, zakład drobiu oraz zakład przetwórczy lub spalarnię,
- może zgłaszać w formie papierowej na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Art. 77.1. Podmiot prowadzący centralną bazę danych koniowatych na podstawie art. 13a
ustawy uchylanej w art. 80 przekazuje Agencji w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy dane, o których mowa w art. 38 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określającego, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i
2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie
paszportu konia) (Dz. Urz. UE L 59 z 03.03.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem
2015/262”, oraz dane dotyczące numerów PESEL właścicieli i posiadaczy koniowatych,
zarejestrowanych w tej bazie, jeżeli są dostępne.
2. Dane zawarte w centralnej bazie danych koniowatych, o której mowa w art. 39
ust. 1 rozporządzenia 2015/262, podlegają zarchiwizowaniu i przekazaniu Agencji w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
3. Tryb i sposób przekazania danych, o których mowa w ust. 1 i 2, określi Prezes Agencji
w porozumieniu z podmiotem prowadzącym centralną bazę danych koniowatych, o której
mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia 2015/262.
Art. 78. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy posiadacz
wielbłądowatego lub jeleniowatego zgłasza kierownikowi biura siedzibę stada, w której
utrzymywane jest to zwierzę.
2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu wykonawczego, wydanego na
podstawie art. 24 ustawy, posiadacz wielbłądowatego lub jeleniowatego oznakowuje
posiadane przez siebie zwierzę i zgłasza je do komputerowej bazy danych.
Art. 79. Wielbłądowate lub jeleniowate oznakowane przed dniem wejścia w życie ustawy
oraz nie później niż 14 dni od tego dnia na zasadach określony ustawą, nie podlegają
powtórnemu oznakowaniu.
Art. 80. Traci moc ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001 oraz z 2021 r. poz. 36).
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Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r., z wyjątkiem art. 27 ust. 3,
który wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 r.
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UZASADNIENIE
Potrzeba opracowania projektowanej ustawy wynika z konieczności wprowadzenia do
polskiego porządku prawnego nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących identyfikacji
i rejestracji zwierząt, tj.:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w
dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016,
str. 1, z późn. zm.) w części dotyczącej identyfikacji i rejestracji zwierząt,
b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 w
odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni
oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz.
Urz. UE L 314 z 5.12.2019, str. 115 oraz Dz. Urz. UE L 366 z 4.11.2020, str. 1),
f) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r.
ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/429 w odniesieniu do identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych
(Dz.U. UE L 104 z 25.03.2021, str. 39-51),
g) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r.
ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji
koniowatych oraz określającego wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt (Dz.
Urz. UE L 213 z 16.06.2021, str. 3),
h) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2021/577 z dnia 29 stycznia 2021 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 w odniesieniu
do treści i formatu informacji niezbędnych do stosowania art. 112 ust. 4 i art. 115 ust.5, które
mają być zawarte w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym, o którym mowa w
art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 123 z 9.04.2021, str. 3-6),
i) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1625 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
zmieniającego

rozporządzenie

delegowane

Komisji

(UE)

2019/2035

uzupełniające

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów
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dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności
niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz.U. UE L 366 z
04.11.2020, str. 1-3),
j) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1064 z dnia 28 czerwca 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/520 w odniesieniu do konfiguracji
kodu identyfikacyjnego zwierzęcia do celów identyfikowalności niektórych utrzymywanych
zwierząt lądowych w zastosowaniu do Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do Irlandii
Północnej (Dz.U. L 229 z 29.6.2021, str. 8—10).
Sprawy związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt były do tej pory regulowane na
poziomie Unii Europejskiej przepisami:
a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do
stosowania minimalnych sankcji administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i
rejestracji bydła (Dz. Urz. WE L 60 z 28.02.1998, str. 78; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 46, str. 12),
b) rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca
2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania
mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 820/97 (Dz. Urz. WE L 204 z 11.08.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 248, z późn. zm.),
c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000
Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

w

zakresie

minimalnego

poziomu

kontroli

przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. UE L 156 z
25.06.2003, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 135,
z późn. zm.),
d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiającego
system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 8, z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 56),
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e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
kolczyków, paszportów i rejestrów gospodarstw (Dz. Urz. UE L 163 z 30.04.2004, str. 65, z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 46, str. 242),
f) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r.
wdrażającego rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu
kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (Dz. Urz. UE
L 280 z 12.10.2006, str. 3),
g) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r.
określającego, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące
metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia) (Dz. Urz. UE L
59 z 03.03.2015, str. 1),
h) decyzji Komisji 2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie
Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i
rejestrowania owiec i kóz (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006, str. 41, z późn. zm.),
i) dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji
świń (Dz. Urz. UE L 213 z 08.08.2008, str. 31).
Postanowienia ww. aktów prawnych zostały transponowane do prawa krajowego
przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz.U. z 2021, poz. 1542) wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
W związku z tym, że rozporządzenie 2016/429 obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2021 r.,
opracowano projekt niniejszej ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, uchylający
w całości obecnie obowiązującą ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i
rejestracji zwierząt.
Projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zapewni jednolite
funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt. Konsekwencją wdrożenia ww. przepisów będzie m.in.
kontynuowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zadań
związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń, przejęcie zadania
związanego z gromadzeniem danych koniowatych w komputerowej

bazie danych oraz

rozpoczęcie gromadzenia danych zwierząt jeleniowatych i wielbłądowatych, których
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identyfikacja i rejestracja jest wymagana przepisami rozporządzenia 2016/429 oraz rejestracja
zakładów drobiu.
Projektowane przepisy mają umożliwić dostosowanie systemu informatycznego ARiMR
do nowych zadań, w tym zapewnienia efektywnej interoperacyjności, integracji i
kompatybilność elementów komputerowej bazy danych z systemami Inspekcji Weterynaryjnej,
systemami, o których mowa w art. 108 ust. 4 lit. d rozporządzenia 2016/429 (np.: system
TRACES) oraz z innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zdrowia zwierząt.
Upoważnienie do prowadzenia rejestrów i wydawania dokumentów identyfikacyjnych
koniowatych poszczególnych ras pozostanie w kompetencjach związków hodowców koni
uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, które to będą przekazywały dane
bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.
Projektowana ustawa nakłada na posiadacza bydła, owcy, kozy, świni, wielbłądowatego,
jeleniowatego i posiadacza koniowatego - działającego na podstawie pisemnej umowy zawartej
z właścicielem koniowatego, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 oraz właściciela
koniowatego utrzymującego zwierzę w swojej siedzibie stada, podmiot prowadzący
działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów zwierząt lub
prowadzenia cyrku objazdowego albo grupy zwierząt tresowanych, podmiot prowadzący
gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt w celu produkcji mięsa na własny
użytek pochodzących z innych gospodarstw niż gospodarstwo, w którym były utrzymywane
oraz podmiot prowadzący zakład drobiu obowiązek zarejestrowania u kierownika biura
powiatowego ARiMR:
siedziby stada,
miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw,
pokazów lub konkursów zwierząt lub miejsca prowadzenia cyrku objazdowego albo grupy
zwierząt tresowanych
siedziby stada, w której dokonywany jest ubój zwierząt w celu produkcji mięsa na
własny użytek pochodzących z innych gospodarstw niż gospodarstwo, w którym były
utrzymywane,
zakładu drobiu,
w celu nadania:
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numeru siedziby stada,
numeru miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw,
pokazów lub konkursów zwierząt lub prowadzenia cyrku objazdowego albo grupy zwierząt
tresowanych,
numeru siedziby stada, w której dokonywany jest ubój zwierząt w celu produkcji
mięsa na własny użytek pochodzących z innych gospodarstw niż gospodarstwo, w którym były
utrzymywane,
numeru zakładu drobiu:
1) nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada albo
miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub
konkursów zwierząt lub miejsca prowadzenia cyrku objazdowego albo grupy zwierząt
tresowanych albo zakładu drobiu,
2) w terminie 14 dni od dnia:
a) wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego

podmiotowi

prowadzącemu

działalność

w

zakresie

podmiotowi

prowadzącemu gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt w celu produkcji
mięsa na własny użytek pochodzących z innych gospodarstw niż gospodarstwo, w którym były
utrzymywane,
b) wydania

decyzji

stwierdzającej

spełnianie

wymagań

weterynaryjnych

dla

prowadzenia działalności nadzorowanej.
W niniejszej ustawie zobowiązano posiadaczy utrzymujących bydło, wielbłądowate,
jeleniowate, owce, kozy, świnie oraz właścicieli koniowatych lub posiadaczy koniowatych
niebędących ich własnością władających tym zwierzęciem, działających w imieniu właścicieli
zwierzęcia na podstawie pisemnej umowy z nim zawartej do zidentyfikowania każdego
zwierzęcia (indywidualnie, a w przypadku świń grupowo) oraz do zapewnienia, aby podczas
przemieszczania zwierzętom tym towarzyszył dokument identyfikacyjny lub dokument
dotyczący przemieszczania, a także do przekazywania wymaganych informacji do
komputerowej bazy danych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR).
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Projektowana ustawa równocześnie określa właściwość powiatowego lekarza weterynarii
w odniesieniu do wystawiania dokumentu identyfikacyjnego dla każdego utrzymywanego
zwierzęcia wielbłądowatego, jeleniowatego oraz dla każdej grupy utrzymywanych ptaków w
cyrkach objazdowych i grupach zwierząt tresowanych, które są przeznaczone do
przemieszczenia do innego państwa członkowskiego. Ustawa określa również właściwość
powiatowego lekarza weterynarii w odniesieniu do wystawiania dokumentu dotyczącego
przemieszczania, dla wszystkich utrzymywanych zwierząt wielbłądowatych, jeleniowatych w
cyrkach objazdowych i grupach zwierząt tresowanych, które to zwierzęta są przeznaczone do
przemieszczenia do innego państwa członkowskiego.
Istotą wprowadzonych przepisów w projektowanej ustawie w stosunku do obecnie
obowiązujących przepisów było zobligowanie zarówno właścicieli koniowatych jak i
posiadaczy koniowatych oraz posiadaczy innych zwierząt, których identyfikacja i rejestracja
nie była dotychczas wymagana (tj. wielbłądowatych, jeleniowatych i zakładów drobiu) do
zarejestrowania się w komputerowej bazie danych ARiMR i przekazywania następujących
informacji dotyczących utrzymywanego zwierzęcia:
jego danych identyfikacyjnych,
siedziby stada, w której jest utrzymywane,
jego przemieszczania do i z tych siedzib stad/ podmiotów,
padnięcia, uboju, unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia.
Natomiast w przypadku podmiotu prowadzącego zakład przetwórczy lub spalarnię
obowiązek zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia koniowatego, wielbłądowatego
oraz jeleniowatego.
Wprowadzone ww. przepisy umożliwią organom Inspekcji Weterynaryjnej sprawowanie
prawidłowego nadzoru nad zwierzętami z rodziny koniowatych, wielbłądowatych,
jeleniowatych oraz zakładami drobiu w zakresie śledzenia przemieszczeń, uboju i
unieszkodliwienia zwłok zwierząt.
W projektowanej ustawie w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie
identyfikacji zwierząt wprowadzone zostały również zgodnie z rozporządzeniem nr 2019/2035
alternatywne oraz dodatkowe środki identyfikacji utrzymywanych zwierząt, tj.: zwykły
kolczyk, kolczyk elektroniczny, zwykła opaska na pęcinę, elektroniczna opaska na pęcinę,
kapsułka ceramiczna (bolus), wszczepiany transponder. Alternatywne sposoby oznakowania
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pozwolą m.in. na identyfikację i rejestrację zwierzęcia, które do tej pory było
nieidentyfikowalne (np.: owiec i kóz, które urodziły się z małżowinami usznymi zbyt małymi,
by umieścić na nich kolczyk). Dodatkowe sposoby oznakowania uwzględniają praktyczne
doświadczenia zdobyte w innych krajach członkowskich w trakcie ich stosowania oraz
aktualny postęp techniczny.
Ponadto niniejszą ustawą zobowiązano podmiot prowadzący zakład drobiu do
przekazywania danych dotyczących: zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, uboju,
zabicia lub padnięcia lub uśmiercenia zwierząt
– z podaniem liczby zwierząt i jaj wylęgowych które przybyły lub ubyły ze stada, oraz
miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia lub jaj wylęgowych do komputerowej bazy
danych ARiMR. Natomiast w przypadku podmiotu prowadzącego zakład przetwórczy lub
spalarnię obowiązek zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia.
Powyższe dane gromadzone w komputerowej bazie danych przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą stanowić podstawę do obliczania należnych
płatności i pomocy związanych z utrzymywaniem zwierząt podlegających identyfikacji i
rejestracji na podstawie przepisów tej ustawy. Dane te pozwolą Agencji na weryfikację
składanych wniosków i prowadzenie kontroli administracyjnej spełnienia wymagań, np. w
zakresie posiadanej obsady zwierząt. Gromadzone dane będą także źródłem danych
statystycznych o pogłowiu zwierząt gospodarskich i wielkości produkcji oraz liczbie
gospodarstw utrzymujących te zwierzęta.
W projektowanej ustawie proponuje się rezygnację z paszportów bydła w obrocie
krajowym, pozostawiając obowiązek wydawania paszportów bydła przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie dla bydła przeznaczonego do
przemieszczania się pomiędzy państwami członkowskimi. Jest to przepis wynikający z
postanowienia art. 110 ust. 2 rozporządzenia UE 2016/429.
Przepisy projektowanej ustawy stanowią, iż kierownik biura jest organem właściwym w
sprawach związanych z wydawaniem paszportu bydła oraz przyjmowaniem zwrotu paszportu,
w przypadku przemieszczania bydła pomiędzy państwami członkowskimi, a paszport bydła
wydawany jest bezpłatnie posiadaczowi zwierzęcia w terminie 5 dni od dnia otrzymania
informacji o zamiarze przemieszczenia bydła do państwa będącego członkiem Unii
Europejskiej.
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Ponadto projekt niniejszej ustawy wprowadza obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń
dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt i podmioty prowadzące działalność
nadzorowaną wyłącznie w formie elektronicznej:
na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji, umożliwiającym
wprowadzenie danych do centralnej komputerowej bazy danych,
w sytuacjach wyjątkowych, niewynikających z przyczyn leżących po stronie
zgłaszającego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony przez
Agencję
przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji/ ewidencji w
formie papierowej.
Zgłaszanie zdarzeń dotyczących wyłącznie w formie elektronicznej zwierząt jest zatem
kolejnym krokiem zmierzającym do ograniczenia stosowania papierowej dokumentacji przy
prowadzeniu działalności rolniczej.
Jednocześnie, zaproponowany długi okres vacatio legis (do dnia 31 grudnia 2024 r.) ma
umożliwić zaznajomienie się z nowym prawem oraz dokonanie odpowiednich działań
adaptacyjnych pozwalających na realizację przez posiadaczy zwierząt ww. założeń. Należy
zauważyć, że jeżeli pomimo tak długiego okresu przejściowego posiadacze zwierząt nadal nie
będą w stanie samodzielnie dokonywać zgłoszeń, będą mogli skorzystać w tym zakresie z
pomocy pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub pracowników ARiMR, tak jak
dzieje się to obecnie przy składaniu wniosków o płatności bezpośrednie. W związku z
powyższym nie istnieje ryzyko wykluczenia cyfrowego mieszkańców wsi realizujących
przedmiotowe obowiązki.
Składanie zgłoszeń przez posiadaczy i podmioty bezpośrednio do komputerowej bazy
danych ARiMR znacząco wpłynie na zmniejszenie liczby błędów - posiadacz zwierzęcia już
na etapie wprowadzania zgłoszenia za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tzw. „Portalu IRZplus” jest informowany
odpowiednim komunikatem z systemu o stwierdzonym błędzie w zgłoszeniu, który może na
bieżąco poprawić. Oszczędza

to konieczność

powadzenia

dodatkowych procedur

wyjaśniających, które są czasochłonne i kosztochłonne za równo dla posiadacza zwierzęcia jak
dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Ponadto powyższa propozycja projektowanej ustawy w znacznym stopniu wpłynie
również na jakość danych w komputerowej bazie danych, a tym samym przełoży się na jej
wiarygodność i funkcjonalność w aspekcie sprawowanego nadzoru przez organy Inspekcji
Weterynaryjnej w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt - ustalania miejsc pobytu i
przemieszczeń zwierząt.

Skutkiem wprowadzenia obowiązku dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy
danych drogą elektroniczną dla posiadaczy zwierząt i właścicieli koniowatych będzie:
1) brak kosztów związanych z dojazdem do biura powiatowego ARiMR w celu dokonania
zgłoszenia zdarzenia dotyczącego zwierzęcia w formie papierowej do komputerowej bazy
danych,
2) brak kosztów związanych z opłatami pocztowymi w przypadku dokonania zgłoszenia
w formie papierowej za pośrednictwem poczty,
3) zmniejszenie czasochłonności i kosztów w związku z wyjaśnieniami prowadzonymi
przez biura powiatowe ARiMR w przypadku niespójności danych w komputerowej bazie
danych w związku z poprawą jakości danych.
Powyższa propozycja wpisuje się również w Strategię ,,Sprawne i Nowoczesne Państwo
2030r.” stanowiącą aktualizację przyjętej przez Radę Ministrów strategii ,,Sprawne Państwo
2020". Strategia ta ramowo określa kierunki interwencji do 2030 roku, jakie planuje się podjąć
na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i
realizacji potrzeb obywateli w celu zapewnienia spójnej i efektywnej realizacji polityki
rozwojowej - w tym udostępnianiem szerokiego zakresu usług administracji publicznej drogą
elektroniczną, szerokie wykorzystanie zestandaryzowanych interoperacyjnych rozwiązań
informatycznych.
Projektowana ustawa wprowadza przepis umożliwiający powiatowym lekarzom
weterynarii wydanie

decyzji nakazującej likwidację zwierząt nieidentyfikowalnych o

nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym
zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Przepis ten umożliwi powiatowym
lekarzom weterynarii skuteczne egzekwowanie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i
rejestracji zwierząt.
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Środek taki w przypadku bydła został wprowadzony w UE już w 1998 r. rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania
minimalnych sankcji administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz.
Urz. WE L 60 z 28.02.1998, str. 78; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 46, str.
12).
Możliwość likwidacji nieoznakowanych zwierząt będzie dodatkowym narzędziem dla
Inspekcji Weterynaryjnej przede wszystkim w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF).
Dotychczas brak było w polskim prawie podstawy prawnej do eliminowania z produkcji
zwierząt, co do których nie można było ustalić pochodzenia (z wyjątkiem bydła).
Ponadto w projektowanej ustawie wprowadza się przepisy karne, przejściowe i końcowe
mające na celu zagwarantowanie zachowania płynności systemowej w realizacji zasad i zadań
związanych z prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych w systemie informatycznym na mocy obecnie
obowiązujących przepisów, z zasadami i zadaniami wynikającymi z prowadzonego przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa komputerowej bazy danych na mocy
projektowanej niniejszej ustawy.
Proponowane w projektowanej ustawie rozwiązania są korzystne dla posiadaczy bydła,
wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec, kóz, świń, koniowatych i producentów drobiu oraz nie
naruszają ich praw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawnego.
Projektowana ustawa powinna wejść w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt niniejszej ustawy zostanie zamieszczony
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Rządowego Centrum Legislacji.
Projektowana ustawa nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowana ustawa została zgłoszona do Wykazu prac legislacyjnych i programowych
Rady Ministrów (UC 102).
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Nazwa projektu

Data sporządzenia:

Projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji

23.11.2021r.

zwierząt

Źródło: rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Rady (UE) 2016/429 z dnia 9

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

marca 2016 r. w sprawie
przenośnych chorób zwierząt

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,

oraz zmieniające i uchylające

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu

niektóre akty w dziedzinie

Szymon Giżyński Sekretarz Stanu w MRiRW

zdrowia zwierząt („Prawo o
zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz.

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z

Mirosława Kusznieruk tel. 22 623 25 80

późn. zm.).

miroslawa.kusznieruk@minrol.gov.pl
Nr w wykazie prac: UC102
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowana ustawa wykonuje w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w
dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z
31.03.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz zapewnia jednolite funkcjonowanie systemu
identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt. Pozostałe przepisy tego rozporządzenia zostaną wdrożone odrębnym aktem
prawnym.
Konsekwencją wdrożenia ww. przepisów będzie m.in. kontynuowanie przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zadań związanych z identyfikacją i
rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń, przejęcie zadania związanego z gromadzeniem
danych koniowatych oraz rozpoczęcie gromadzenia danych zwierząt pozostałych gatunków
(tj.: jeleniowatych, wielbłądowatych) oraz zakładów drobiu, których identyfikacja i
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rejestracja jest wymagana przepisami rozporządzenia 2016/429.
Projektowane przepisy mają umożliwić dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do
nowych zadań, w tym zapewnienia efektywnej interoperacyjności, integracji i
kompatybilność elementów komputerowej bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji
Zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej, systemami, o których mowa w art. 108
ust. 4 lit. d rozporządzenia 2016/429 (np.: system TRACES) oraz z innymi systemami
informatycznymi związanymi z ochroną zdrowia zwierząt.
Upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych
poszczególnych ras pozostanie natomiast w kompetencjach związków hodowców koni
uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, które to będą przekazywały
dane bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.
Projektowana ustawa wprowadza przepis umożliwiający powiatowym lekarzom
weterynarii w drodze decyzji likwidację zwierząt nieidentyfikowalnych o nieznanym
pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym
zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Przepis ten umożliwi
powiatowym lekarzom weterynarii skuteczne egzekwowanie przepisów ustawy o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Środek taki w przypadku bydła został wprowadzony w UE już w 1998 r. rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania
minimalnych sankcji administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła
(Dz. Urz. WE L 60 z 28.02.1998, str. 78; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 46, str. 12).
Możliwość likwidacji nieoznakowanych zwierząt będzie dodatkowym narzędziem dla
Inspekcji Weterynaryjnej przede wszystkim w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF).
Dotychczas brak było w polskim prawie podstawy prawnej do eliminowania z produkcji
zwierząt, co do których nie można było ustalić pochodzenia (z wyjątkiem bydła).
Uzasadnieniem dla powyższego przepisu są dane dotyczące liczby gospodarstw, w których
dokonano zgłoszenia rejestrującego o typie „dotychczas nierejestrowane”, co
jednoznacznie wskazuje na nieznane pochodzenie zgłaszanych zwierząt.
Tabela: Liczba siedzib stad i zwierząt dla których zgłoszono do bazy danych systemu
identyfikacji i rejestracji zwierząt rejestracje o typie "dotychczas niezarejestrowane". (Stan
na dzień 22.01.2020 r.)
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Rok
2018/2019

Liczba
siedzib stad

Liczba zwierząt dla których zgłoszono rejestracje o typie
dotychczas niezarejestrowane

bydło
kozy
owce
świnie

4156
405
324
393

9119
1271
1128
2201

Suma:

5278

13719

Wprowadzenie powyższych przepisów zapewni pełniejszą realizację zasady
identyfikowalności żywności.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany
efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest przyjęcie nowej ustawy w celu wykonania
rozporządzenia 2016/429 w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt i uchylenie w
całości ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz.U. z 2021, poz. 1542) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
Projekt ustawy wykonuje rozporządzenie 2016/429 oraz wprowadza przepisy regulujące:
1) rejestrację siedzib stad posiadaczy zwierząt,
2) rejestrację podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
3) sposób identyfikacji zwierząt,
4) rejestrację zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierząt do jednej komputerowej bazy
danych, zawierającej kompleksowe informacje nt. bydła, owiec, kóz, świń, koniowatych,
jeleniowatych, wielbłądowatych oraz drobiu,
5) zasady wydawania paszportu bydła i dokumentu identyfikacyjnego dla zwierzęcia
koniowatego,
6) zasady prowadzenia dokumentacji przez posiadaczy zwierząt lub podmioty prowadzące
działalność nadzorowaną.
Projekt ustawy w celu realizacji zobowiązań wynikających z ww. rozporządzenia
wprowadza zmiany w stosunku do obecnie funkcjonującego systemu identyfikacji i
rejestracji zwierząt m.in. w zakresie:
1) obowiązkowej identyfikacji i rejestracji jeleniowatych i wielbłądowatych, przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych zasad jakim podlegają obecnie rejestrowane i
identyfikowane zwierzęta (bydło, owce, kozy, świnie),
2) obowiązkowej rejestracji zakładów drobiu,
3) obowiązkowej rejestracji siedzib stad przez posiadaczy koniowatych oraz właścicieli
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koniowatych, którzy utrzymują zwierzęta i rejestracji zgłoszeń zdarzeń dotyczących tych
zwierząt.
Jednocześnie projekt ustawy wprowadza rozwiązania o charakterze krajowym, zgodnie z
zasadami określonymi w rozporządzeniu 2016/429, tj.:
1) rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym,
2) obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy
zwierząt i podmioty prowadzące działalność nadzorowaną wyłącznie w formie
elektronicznej, przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji/
ewidencji w formie papierowej.
Należy zauważyć, że od 2018 r. zostały wdrożone rozwiązania umożliwiające składanie
wniosków o dopłaty bezpośrednie w formie elektronicznej, a od 2019 r. wnioski te są
składane wyłącznie w takiej formie. W dniu 1 stycznia 2019 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie
księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. poz. 2505), które umożliwia
odstąpienie od obowiązku prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej przez tych
posiadaczy bydła, świń, owiec lub kóz, którzy uzyskali dostęp do systemu informatycznego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługującego rejestr zwierząt
gospodarskich oznakowanych i za jego pośrednictwem (tzw. portal IRZPlus) zgłaszają
zdarzenia dotyczące posiadanych przez nich zwierząt. Od dnia 1 stycznia 2019 r. osoby
korzystające z portalu IRZPlus nie są już zobligowane do prowadzenia ksiąg rejestracji
bydła, świń, owiec lub kóz w formie papierowej lub w formie elektronicznej, innej niż
portal IRZPlus.
Zgłaszanie zdarzeń dotyczących wyłącznie w formie elektronicznej zwierząt jest zatem
kolejnym krokiem zmierzającym do ograniczenia stosowania papierowej dokumentacji
przy prowadzeniu działalności rolniczej.
Jednocześnie, zaproponowany długi okres vacatio legis (do dnia 31 grudnia 2024 r.) ma
umożliwić zaznajomienie się z nowym prawem oraz dokonanie odpowiednich działań
adaptacyjnych pozwalających na realizację przez posiadaczy zwierząt ww. założeń. Należy
zauważyć, że jeżeli pomimo tak długiego okresu przejściowego posiadacze zwierząt nadal
nie będą w stanie samodzielnie dokonywać zgłoszeń, będą mogli skorzystać w tym
zakresie z pomocy pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub pracowników
ARiMR, tak jak dzieje się to obecnie przy składaniu wniosków o płatności bezpośrednie.
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W związku z powyższym nie istnieje ryzyko wykluczenia cyfrowego mieszkańców wsi
realizujących przedmiotowe obowiązki.
Projekt ustawy w sytuacjach wyjątkowych niewynikających z przyczyn leżących po stronie
zgłaszającego, dopuszcza dokonywanie zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt przez
posiadaczy zwierząt i podmioty prowadzące działalność nadzorowaną przez umieszczenie
danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję.
Skutkiem wprowadzenia obowiązku dokonywania zgłoszeń do systemu drogą
elektroniczną dla posiadaczy zwierząt i właścicieli koniowatych będzie:
1) brak kosztów związanych z dojazdem do biura powiatowego ARiMR w celu dokonania
zgłoszenia zdarzenia dotyczącego zwierzęcia w formie papierowej do komputerowej bazy
danych,
2) brak kosztów związanych z opłatami pocztowymi w przypadku dokonania zgłoszenia w
formie papierowej za pośrednictwem poczty,
3) zmniejszenie czasochłonności i kosztów w związku z wyjaśnieniami prowadzonymi
przez biura powiatowe ARiMR w przypadku niespójności danych w komputerowej bazie
danych w związku z poprawą jakości danych.
Ponadto projekt ustawy wprowadza przepis umożliwiający likwidację zwierząt
nieoznakowanych, a podlegających ustawowemu oznakowaniu, u których nie można
potwierdzić pochodzenia, bez odszkodowania i unieszkodliwienie ich na koszt posiadacza
zwierzęcia. Zaproponowane rozstrzygnięcie ma następować w drodze decyzji
administracyjnej nakazującej zabicie zwierzęcia posiadającej rygor natychmiastowej
wykonalności, od której służy odwołanie, tj. zgodnie z procedurą przewidzianą w
Kodeksie powstępowania administracyjnego. Decyzja tej treści byłaby podejmowana,
jeżeli podczas przeprowadzania kontroli zostanie ustalone, że w siedzibie stada znajduje się
nieoznakowane zwierzę z gatunku podlegającego obowiązkowemu oznakowaniu, co do
którego nie można potwierdzić pochodzenia oraz po przeprowadzeniu przez powiatowego
lekarza weterynarii oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności.
Należy zauważyć, iż nieprawidłowość polegająca na wprowadzeniu do gospodarstwa
zwierząt nieoznakowanych, tj. z nieznanego źródła, jest nieprawidłowością, której nie
można usunąć. Wydawanie więc w takim przypadku decyzji o usunięciu uchybień, jest
działaniem formalnym przedłużającym procedurę i w wielu wypadkach pozwalającym na
uniknięcie odpowiedzialności przez osobę naruszającą przepisy.
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Zwierzęta o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, są
realnym zagrożeniem dla zdrowia stad, do których są wprowadzane. To założenie jest
podstawą wprowadzenia systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który ma zapewnić, że
w gospodarstwach utrzymywane są jedynie zwierzęta oznakowane i o znanym
pochodzeniu. Bezpieczeństwo zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt jest gwarantowane
jedynie wówczas, gdy dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach będzie możliwe
ustalenie wszystkich miejsc ich utrzymywania. Powyższy przepis uderzałby jedynie w
posiadaczy zwierząt, którzy pozyskują zwierzęta z niewiadomego źródła, nie bacząc na
niezgodność tego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz na możliwość wprowadzenia choroby zakaźnej do
gospodarstwa. W przypadku choroby takiej jak ASF konsekwencje spadają nie tylko na
osobę nieprzestrzegającą przepisów, ale również na wielu hodowców zwierząt w obszarach
objętych nakazami, zakazami i ograniczeniami ustalonych w związku z wystąpieniem ASF
w danym gospodarstwie. Można więc uznać, że wprowadzenia takiego przepisu jest w
interesie hodowców prowadzących swoje gospodarstwa zgodnie z przepisami.
Ponadto, nabywanie nieoznakowanych zwierząt, a konkretnie świń, wiąże się z
naruszeniem przepisów, zgodnie z którymi świnie muszą być zaopatrzone w świadectwo
zdrowia. Zwierzęta nieoznakowane nie mogą zostać zaopatrzone w prawidłowo
wystawione świadectwo zdrowia, co jednoznacznie wskazuje na nielegalność ich
przemieszczania. Przewiduje się, że nakaz likwidacji nieoznakowanych zwierząt będzie
wydawany przez powiatowego lekarza weterynarii w drodze decyzji z rygorem
natychmiastowej wykonalności. Przy wydaniu takiego nakazu nie byłoby konieczne
wcześniejsze wydanie decyzji wzywającej do usunięcia uchybień dotyczących
oznakowania zwierząt. Ewentualne zaskarżenie tej decyzji podlegałoby przepisom
Kodeksu postępowania administracyjnego.
Prawidłowe wykonywanie przepisów rozporządzenia 2016/429 może zostać osiągnięte
wyłącznie przez wejście w życie nowej ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt wraz z nowymi rozporządzeniami wykonawczymi.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach
członkowskich OECD/UE?
Państwa członkowskie posiadają systemy identyfikacji i rejestracji zwierząt, utworzone na
podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, natomiast rozporządzenie 2016/429 jest
stosowane wprost, co gwarantuje jednolite stosowanie przepisów we wszystkich państwach
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członkowskich UE oraz zapewnia spójne podejście do różnych gatunków zwierząt
objętych obowiązkiem identyfikacji i rejestracji.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie
Uproszczenie procedur
związanych z wydaniem
paszportu bydła
(obowiązkowy tylko w
przypadku
przemieszczeń bydła

Liczba siedzib

pomiędzy krajami

stad
Posiadacze

posiadających:

zwierząt

- bydło: 333 781

gospodarskich

- kozy: 9 257

członkowskimi),
ARiMR

uproszczenie zasad
związanych z
rejestracją,

- owce: 9 794

dokonywaniem

- świnie: 102 657

zgłoszeń zdarzeń

wg stanu na

zwierzęcych,

31.01.2021

prowadzeniem księgi
rejestracji w związku z
dokonywaniem
zgłoszeń wyłącznie w
formie elektronicznej

Liczba

Bez oddziaływania na

Posiadacze

posiadaczy

posiadaczy, którzy

zwierząt

zwierząt

obecnie dokonują

gospodarskich

dokonująca

zgłoszeń elektronicznie.

dokonujących

zgłoszeń:

zgłoszeń

- w formie

posiadaczy

dotyczących

papierowej: 200

dokonujących

zwierząt

887

zgłoszenia w formie

- elektronicznie

papierowej rozpoczęcie

ARiMR

Natomiast w przypadku
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(za

dokonywania zgłoszeń

pośrednictwem

w formie elektronicznej.

Portalu IRZplus):

(Zaproponowano

114 489

vacatio legis do dnia

wg stanu na

31 grudnia 2024 r.)

15.07.2021
Uproszczenie zasad
związanych z
rejestracją,

Właściciele
koniowatych

Liczba

dokonywaniem

właścicieli:

zgłoszeń zdarzeń

105688

Polski Związek

zwierzęcych,

Liczba koni:

Hodowców Koni

przyśpieszenie procedur

324724

(PZHK)

związanych z

wg stanu na

wydawaniem

30.06.2021

unikalnego
dożywotniego
dokumentu
identyfikacyjnego

Właściciele alpak

Liczba

Dokonywanie

właścicieli: 206

rejestracji i identyfikacji

Liczba alpak:

Polski Związek Alpak

zwierząt oraz zgłoszeń

1834

(PZHA)

dot. zwierząt do

wg stanu na

komputerowej bazy

19.07.2021

danych.

Liczba
właścicieli alpak:
29
Właściciele alpak i

Liczba alpak: ok.

lam

500
Liczba
właścicieli lam:1
Liczba lam: 4

Dokonywanie rejestracji
Stowarzyszenie
Hodowców Alpak i
Lam (SHAiL)

i identyfikacji zwierząt
oraz zgłoszeń dot.
zwierząt do
komputerowej bazy
danych.
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wg stanu na
20.07.2021
Dokonywanie rejestracji
Właściciele
jeleniowatych

Polski Związek
Brak danych

Hodowców
Jeleniowatych (PZHJ)

i identyfikacji zwierząt
oraz zgłoszeń dot.
zwierząt do
komputerowej bazy
danych.
Uproszczenie procedur

314 biur
powiatowych
ARiMR

16 oddziałów

związanych z rejestracją
ARiMR

wniosków, zgłoszeń,
spisów oraz obsługą

regionalnych

wydawania paszportów

ARiMR

bydła

16 wojewódzkich
inspektoratów
weterynarii
Inspekcja
Weterynaryjna

Główny
Inspektorat
Weterynarii

Pozyskanie lepszych
Główny Inspektorat
Weterynarii

narzędzi w aspekcie
prowadzonego nadzoru
w zakresie identyfikacji
i rejestracji zwierząt

305 powiatowych
inspektoratów
weterynarii
5 (Polski
Związek
Podmioty
prowadzące
rejestry
koniowatych

Hodowców Koni,
Polski Klub
Wyścigów
Konnych,
Związek
Trakeński w
Polsce,

Przekazywanie danych
MRiRW

w formie elektronicznej
do ARiMR
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Stowarzyszenie
Hodowców i
Użytkowników
Kłusaków,
Polskie
Towarzystwo
Kuce
Szetlandzkie w
Imnie)
Pozyskanie lepszych
narzędzi w aspekcie
prowadzonego nadzoru
Zakłady drobiu

Liczba zakładów:

Główny Inspektorat

w zakresie identyfikacji

5015

Weterynarii

i rejestracji zwierząt
oraz weryfikacji
płatności.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projektowana ustawa zostanie poddana konsultacjom publicznym z organizacjami
branżowymi i zawodowymi rolników, związkami zawodowymi rolników oraz związkami
hodowców zwierząt gospodarskich, a także opiniowaniu przez upoważnione podmioty.
Projekt ustawy zostanie wysłany m. in. do następujących podmiotów:
Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Krajowa Rada Spółdzielcza,
Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna,
Konfederacja „Lewiatan”,
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
Związek Rzemiosła Polskiego,
Związek Pracodawców Business Centre Club,
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
NSZZ „Solidarność”,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
Forum Związków Zawodowych,
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Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie,
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych,
Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”,
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
Związek Zawodowy Rolnictwa „SAMOOBRONA”,
Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,
Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,
Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”,
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,
Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP,
Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
Polski Związek Zawodowy Rolników,
Polski Związek Hodowców Koni,
Związek Trakeński w Polsce,
Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków,
Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie,
Polska Izba Mleka,
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,
Polski Związek Owczarski,
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”,
Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza,
Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej,
Federacja Gospodarki Żywnościowej RP,
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz,
Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu,
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie,
Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam,
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Polski Związek Hodowców Jeleniowatych,
Polski Związek Hodowców Alpak.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy zostanie zamieszczony na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji. Konsultacje publiczne będą trwały co najmniej
30 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z
…… r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie
(0-10)

Dochody
ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Wydatki
ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
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Budowa systemu informatycznego wyniesie: 34 mln złotych (brutto), w
tym w 2022 roku: 24 mln złotych (brutto), w 2023 roku: 10 mln złotych
(brutto) i zostanie pokryta ze środków ARiMR.
W projekcie planu finansowego ARiMR na lata 2022 - 2025 w §6140
zaplanowano następujące wydatki majątkowe, w ramach których będą
Źródła
finansowania

finansowane działania związane z modernizacją systemu
teleinformatycznego obsługującego system identyfikacji i rejestracji
zwierząt (w tys. zł):
2022 r. - 120 721
2023 r. - 193 126
2024 r. - 143 671
2025 r. - 187 435

Dodatkowe

I. Podział kosztów:

informacje, w

1. Kwota 28,5 mln zł brutto - koszt wytworzenia Aplikacji IRZplus

tym wskazanie

(etapy I, II, III), w tym 21 mln zł brutto koszt realizacji I etapu.

źródeł danych i

2. Kwota 1,5 mln zł brutto - koszt zakupu rocznej subskrypcji dla

przyjętych do

oprogramowania Camunda, oprogramowanie to będzie wykorzystywane

obliczeń

jako oprogramowanie wspierające Aplikację IRZplus (element stosu

założeń

technologicznego).
3. Kwota 4 mln zł brutto - budżet na zmiany stanowiący ok. 7% wartości
wytworzenia Aplikacji IRZplus.
II. Zakres:
W ramach przedsięwzięcia zostanie wytworzona nowa Aplikacja
IRZplus oraz zostaną zmodyfikowane Aplikacje ZSZiK, Portal IRZPlus,
PA oraz SIZ będące częścią Systemu Informatycznego Agencji (SIA).
Aplikacja IRZplus będzie aplikacją zapewniającą obsługę przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgłoszeń i rejestrów
zwierzęcych wynikających z projektu ustawy o systemie identyfikacji i
rejestracji zwierząt. IRZplus oferować będzie funkcjonalności zarówno
dla pracowników ARiMR jak również dla użytkowników zewnętrznych
spoza struktury organizacyjnej ARiMR (m.in. posiadacze
zwierząt, pośrednicy w obrocie zwierzętami, rzeźnie, zakłady
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przetwórcze, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej).
W zakresie danych zwierząt aplikacja IRZplus obsługiwać będzie
następujące rejestry:
· Rejestr koniowatych (Etap I realizacji systemu),
· Rejestr drobiu (Etap I),
· Rejestry zwierząt znakowanych indywidualnie (wielbłądowate,
jeleniowate, bydło, owce, kozy) (Etap I i II),
· Rejestr zwierząt znakowanych grupowo (rejestr świń oraz rejestr loch)
(Etap II),
· Rejestr działalności (siedzib stad) (Etap I),
· Rejestr statusów epizootycznych działalności, zwierząt i gatunków
(Etap I),
· Rejestr kontroli IRZ (Etap II),
· Rejestr wezwań i postępowań (w zakresie postępowań Etap II).
Aplikacja IRZplus będzie umożliwiać posiadaczom zwierząt złożenie
drogą elektroniczną zgłoszeń zwierzęcych, a także dokumentów
rejestracji / zmiany działalności, wniosków, zapotrzebowań, oświadczeń.
Posiadacze zwierząt będą mieli możliwość zweryfikowania stanu
zwierząt (bieżącego lub na określoną datę) w rejestrach prowadzonych
przez ARiMR, przeglądu złożonych dyspozycji zgłoszeń / korekt bądź
innych dokumentów wraz z aktualnym stanem ich obsługi. Aplikacja
pozwoli na komunikację pracowników ARiMR z posiadaczami
zwierząt (Etap III), prowadzenie postępowań wyjaśniających (Etap II,
III), dokonanie przez posiadaczy korekt zgłoszeń (w tym na podstawie
propozycji korekty wygenerowanej przez pracownika ARiMR). IRZplus
umożliwi także posiadaczowi przekazanie drogą elektroniczną
zamówień na identyfikatory/duplikaty do dostawców środków
identyfikacji (Etap III). System zapewni również funkcjonalność
wspomagającą przygotowanie i przeprowadzenie przez ARiMR kontroli
na miejscu u posiadaczy zwierząt (Etap II).
Aplikacja IRZplus oferować będzie ponadto funkcjonalności w zakresie
wymiany danych z innymi systemami krajowymi oraz innych krajów UE
(Etap II).
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III. Sposób kalkulacji:
Aplikacja IRZplus zostanie wytworzona przez wykonawcę zewnętrznego
w ramach umowy nr 41/DI/2019/2610/ z dnia 18-06-2019 r. Zgodnie z
ww. umową, wycena modyfikacji jest określana na podstawie złożoności
oprogramowania, której miarą są Punkty Funkcyjne
(PF) zgodnie ze standardem IFPUG (International Function Point Users
Group). Złożoność oprogramowania wytworzonego w ramach I etapu
wynosi 19 332,3 PF. Liczba PF została określona na podstawie modelu
IFPUG przygotowanego w narzędziu Enterprise Architect.
Wycena została skalkulowana na podstawie stawki za jeden Punkt
Funkcyjny tj. 1 375,14 zł brutto przyjętej w ww. umowie. II i III etap
zostały wycenione metodą ekspercką na podstawie wymagań
biznesowych zgłoszonych przez właściciela zasobu IRZ.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie
zmian

1

2

3

5

10

Łącznie
(0-10)

W ujęciu

duże

pieniężnym

przedsiębiorstwa

(w mln zł,

sektor mikro-,

ceny stałe z

małych i

2020 r.)

średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe

W ujęciu

0

duże

niepieniężnym przedsiębiorstwa
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sektor mikro-,

Projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ

małych i

na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i

średnich

średnich przedsiębiorców zajmujących się

przedsiębiorstw

utrzymywaniem zwierząt oraz prowadzących
działalność nadzorowaną, poprzez uproszczenie
stosowania przepisów ustawy oraz zmniejszenie
obciążeń administracyjnych związanych z
identyfikacją i rejestracją zwierząt, których dotyczą
przepisy projektowanej ustawy. Przepisy ustawy nie
nakładają nowych obowiązków na posiadaczy zwierząt
w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt w
stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Nie
przewiduje się znaczącego wzrostu opłat za czynności
związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych
przez uznane związki hodowców w stosunku do
obecnie obowiązujących opłat z tego tytułu. Obecnie
koszt zidentyfikowania i zaopatrzenia koniowatego w
paszport wynosi 125 zł. Wprowadzane przepisy
dotyczące wpisywania dostawców identyfikatorów
elektronicznych stosowanych do identyfikacji zarówno
koniowatych, jak i innych gatunków zwierząt,
zapewnią, że dostarczane przez producentów do
identyfikacji transpondery i kolczyki będą cechowały
się odpowiednią jakością.

rodzina,

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na

obywatele oraz

sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także

gospodarstwa

osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

domowe
Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i
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przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z
projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza

tak

bezwzględnie wymaganymi przez UE

nie

(szczegóły w odwróconej tabeli

nie dotyczy

zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów

zwiększenie liczby dokumentów

zmniejszenie liczby procedur

zwiększenie liczby procedur

skrócenie czasu na załatwienie sprawy

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

inne:

inne:

Wprowadzane obciążenia są

tak

przystosowane do ich elektronizacji.

nie
nie dotyczy

Komentarz: Projektowana ustawa uprości procedury związane z rejestracją wniosków,
zgłoszeń, spisów zwierząt oraz obsługą wydawania paszportów bydła przemieszczanego do
innych państw członkowskich w związku z dokonywaniem zgłoszeń przez posiadaczy
zwierząt wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku właścicieli koniowatych
projektowana ustawa ułatwi rejestrację zwierząt w związku z przeniesieniem zgłoszeń do
poziomu biur powiatowych ARiMR. Jednocześnie ARiMR będzie miała możliwość
monitorowania realizacji wydawania dokumentów identyfikacyjnych przez poszczególne
związki hodowców koni. Obecnie wnioski o identyfikację koniowatych w przeważającej
większości kierowane są do Wojewódzkich i Okręgowych Związków Hodowców Koni,
zrzeszonych w PZHK, które zwykle mają siedziby w stolicach województw. Zgodnie z
proponowanymi zmianami, wnioski te będą składane do biur powiatowych ARiMR,
których jest 314 na terenie kraju, co znacząco poprawi dostępność tej usługi.
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9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanej ustawy ma wpływ na rolnictwo.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne

demografia

informatyzacja

sytuacja i rozwój

mienie państwowe

zdrowie

regionalny
inne:
Wejście w życie projektowanej ustawy, poza rolnictwem, ma wpływ
na zdrowie, ponieważ wprowadzane przepisy umożliwią sprawniejsze
prowadzenie kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną w łańcuchu
żywnościowym w zakresie bezpieczeństwa żywności, prowadzenie
dochodzeń epizootycznych, wykrywanie nieprawidłowości mających
wpływ na bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego.
Ochrona zdrowia ludzi przed chorobami i infekcjami przenoszonymi
bezpośrednio lub pośrednio między zwierzętami i ludźmi (choroby
odzwierzęce) ma znaczenie fundamentalne.
Choroby odzwierzęce przenoszone przez żywność mogą być
przyczyną nie tylko problemów zdrowotnych u ludzi, ale również
Omówienie

strat gospodarczych zarówno w zakresie produkcji żywności, jak i w

wpływu

całym przemyśle rolno-spożywczym.
Te same zasady i zagrożenia dotyczą chorób zakaźnych
przenoszonych pomiędzy zwierzętami.
Ograniczaniu negatywnych skutków chorób zakaźnych zwierząt służą
zasady dotyczące ich identyfikacji. Właściwa identyfikacja zwierząt
pozwala na ustalenie nie tylko ich pochodzenia, ale też statusu
epizootycznego, od którego zależy bezpieczeństwo spożywanej przez
ludzi żywności. Brak możliwości takiego ustalenia to wzrost ryzyka
chorób odzwierzęcych, a w efekcie potencjalny negatywny wpływ na
zdrowie publiczne.
Zasady identyfikacji zwierząt są przy tym nierozerwalnie związane z
wynikającą z rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady
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nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.
Urz. UE L 31 z 1.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463) oraz rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia
ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 242 z 20.09.2011, str. 2) zasadą
identyfikowalności/śledzenia żywności, która stanowi kolejny etap po
identyfikacji zwierząt, pozwalający na szybkie ustalenie
potencjalnego źródła zakażeń u ludzi.
Wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym są
obowiązane przestrzegać wymogów dotyczących identyfikowalności
żywności, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.
Oznacza to, że podmioty te powinny utworzyć system identyfikacji,
umożliwiający im zidentyfikowanie zakładów, którym dostarczyli
wyprodukowane produkty pochodzenia zwierzęcego oraz
identyfikację dostarczonych do takich zakładów produktów, np.
prowadzić dokumentację. Ponadto żywność wprowadzana na rynek
powinna być odpowiednio etykietowana lub oznakowana, tak aby
było ułatwione jej śledzenie, za pomocą odpowiedniej dokumentacji
lub informacji (zgodnie z przepisami dotyczącymi znakowania i
jakości handlowej żywności).
Zasada identyfikowalności żywności będzie również realizowana
poprzez przepisy umożliwiające likwidację zwierząt
nieoznakowanych, a podlegających ustawowemu oznakowaniu, u
których nie można potwierdzić pochodzenia. W konsekwencji należy
oczekiwać wzmocnienia zaufania konsumentów do żywności
pochodzącej od zwierząt lub ze zwierząt podlegających
powszechnemu obowiązkowi ich identyfikacji.
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1.01.2022 r. Wykonanie
projektowanej ustawy będzie wymagało istotnych działań o charakterze informacyjnym
skierowanych do posiadaczy zwierząt (bydła, owiec, kóz, świń, jeleniowatych,
wielbłądowatych, koniowatych oraz zakładów drobiu) oraz podmiotów prowadzących
rejestry koniowatych. Działania te będą podejmowane przez ARiMR przy wykorzystaniu
jej struktur terenowych.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Ze względu na zakres regulacji projektu nie ma możliwości wskazania mierników
ewaluacji. Efekty wdrożenia projektu będą monitorowane.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

