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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

(druk nr 913) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ma na celu 

wprowadzenie zmian wynikających z przeglądu dotychczas obowiązujących przepisów 

ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz 

sygnalizowanymi problemami i wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów tej 

ustawy zmienionych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ponadto ustawa zawiera zmiany 

w zakresie obowiązków właścicieli koniowatych przywożonych do Polski z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 

Aby zrealizować te cele ustawa: 

1) porządkuje i urealnia obowiązki posiadaczy zwierząt utrzymywanych w siedzibach stad, 

które znajdują się na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze 

podlegającym ograniczeniom, w tym wydłuża do 2 dni termin na zgłoszenie przez 

rolnika informacji o liczebności stada; 

2) zmniejsza obciążenia dla właścicieli koniowatych, dla których dokumenty 

identyfikacyjne zostały wydane przez podmiot działający na terytorium innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

3) liberalizuje zasady oznaczania świń;   
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4) doprecyzowuje i jednoznacznie wskazuje sposób postępowania w przypadku utraty 

przez zwierzę kolczyka lub kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator lub 

uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia; 

5) znosi obowiązek dokonywania corocznego spisu bydła, a w przypadku zwierząt innych 

niż świnie odstępuje od wymogu przekazywania wyniku spisu do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

6) wyłącza podmioty prowadzące targi z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji świń. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2018 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2672). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wniosła do niego szereg poprawek techniczno-

legislacyjnych 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W art. 3 zawarto przepis bezwarunkowo utrzymujący w mocy przepisy wykonawcze 

wydane na postawie pośrednio zmienianych przepisów upoważniających. 

Zgodnie z § 33 Zasad techniki prawodawczej, jeżeli akt wykonawczy wydany na 

podstawie uchylanego albo zmienianego przepisu upoważniającego nie jest niezgodny z nową 

albo znowelizowaną ustawą, można go wyjątkowo zachować czasowo w mocy do dnia 

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowego albo 

zmienionego przepisu upoważniającego. Wobec tego zastosowaną w art. 3 formułę należy 

wzbogacić o zastrzeżenie, że akty wykonawcze będą obowiązywały do czasu wydania 

nowych rozporządzeń oraz wskazanie ostatecznego terminu obowiązywania starych 

przepisów wykonawczych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 po wyrazie „moc” dodaje się wyrazy „do dnia wejścia w życie nowych przepisów 
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wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 i art. 24 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 

1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy”. 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


