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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia  20 lipca 2018 r. 

o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

 

(druk nr 913 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 

2017 r. poz. 546) 

Art. 12. 

1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zgłasza kierownikowi biura: 

1)   informacje określone w art. 7 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia nr 1760/2000 w 

terminie 7 dni - w przypadku bydła; 

2)   informacje określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004 - w przypadku owiec i 

kóz; 

3)   ubój, zabicie lub padnięcie zwierzęcia w terminie 7 dni - w przypadku owiec i kóz. 

2. (uchylony). 

3. Posiadacz świń jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 7 dni: 

1)   zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z 

państw trzecich albo państw członkowskich, 

2)   ubój zwierzęcia gospodarskiego 

- z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia 

lub przeznaczenia zwierzęcia. 

[3a. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, 

zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z 

przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w 

tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz 

świń znajdujących się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić 

kierownikowi biura w ciągu 24 godzin: 

1)   zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, 

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

lub przeznaczenia zwierzęcia.] 

<3a. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, 

zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego 

zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi 

w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze 

jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni: 

1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, 

2) ubój zwierzęcia gospodarskiego 

– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca 

pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.> 

4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do posiadaczy świń władających nimi tymczasowo w 

związku z: 

1)   transportem zwierząt; 

2)   organizowaniem wystaw, pokazów lub konkursów. 

5. (uchylony) 

6. Podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię jest obowiązany zgłosić 

kierownikowi biura, w terminie 7 dni, unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia 

gospodarskiego. 

7. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, 3, 3a i 6, dokonuje się w formie: 

1)   pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo 

2)   elektronicznej: 

a)  przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób 

określony przez Agencję albo 

b)  na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez 

Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego 

Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. 

8. (uchylony) 
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Art. 14. 

1. Koniowate są identyfikowane i zaopatrywane w dokument identyfikacyjny, o którym 

mowa w art. 7 rozporządzenia 2015/262, zwany dalej "dokumentem identyfikacyjnym", 

zgodnie z rozporządzeniem 2015/262. 

2. Dokument identyfikacyjny, z uwzględnieniem przepisu art. 14a ust. 3, jest wydawany 

przez: 

1)   właściwy podmiot prowadzący księgę lub rejestr, w rozumieniu przepisów o 

organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - w przypadku koniowatych, o 

których mowa w art. 2 lit. e rozporządzenia 2015/262, 

2)   podmiot prowadzący księgę koni rasy polski koń zimnokrwisty, w rozumieniu 

przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - w przypadku 

koniowatych, o których mowa w art. 2 lit. g i h rozporządzenia 2015/262, 

3)   podmiot inny niż określony w pkt 2, jeżeli spełnia warunki określone w art. 5 ust. 2 

rozporządzenia 2015/262 - w przypadku koniowatych, o których mowa w art. 2 lit. g 

rozporządzenia 2015/262 

–   wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2015/262. 

3. Podstawą wydania dokumentu identyfikacyjnego jest wniosek właściciela koniowatego 

zawierający numery identyfikacyjne rodziców koniowatego oraz oświadczenie 

potwierdzające, że jest właścicielem koniowatego, a także: 

1)   dla koniowatych, o których mowa w art. 2 lit. e rozporządzenia 2015/262: 

a)  zaświadczenie o wykonaniu sztucznego unasienniania albo świadectwo pokrycia 

klaczy, która jest matką identyfikowanego koniowatego, lub zaświadczenie o 

przeniesieniu zarodka wydane na podstawie przepisów o organizacji hodowli i 

rozrodzie zwierząt gospodarskich albo 

b)  wynik badania markerów genetycznych potwierdzających pochodzenie 

koniowatego, o ile dopuszcza to regulamin wpisu do danej księgi hodowlanej; 

2)   w przypadku gdy wniosek o wydanie dokumentu identyfikacyjnego składa posiadacz, 

który nie jest właścicielem koniowatego - oświadczenie posiadacza koniowatego 

potwierdzające, że posiadacz działa za zgodą właściciela tego koniowatego. 

4. Wniosek o wydanie dokumentu identyfikacyjnego składa się podmiotowi, o którym mowa 

w art. 5, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia koniowatego. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 
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nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

[6. Właściciel koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez 

podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, działający na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, przekazuje 

podmiotowi, o którym mowa w art. 5, dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 27 ust. 2 

rozporządzenia 2015/262 wraz z wnioskiem o zarejestrowanie tego dokumentu w rejestrze 

koniowatych i tłumaczeniem na język polski sekcji I tego dokumentu dokonanym przez 

tłumacza przysięgłego. Po zarejestrowaniu dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze 

koniowatych, dokument ten jest zwracany właścicielowi koniowatego.] 

<6. Właściciel koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez 

podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, działający na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, przekazuje 

podmiotowi, o którym mowa w art. 5, dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 27 

ust. 2 rozporządzenia 2015/262 wraz z wnioskiem o zarejestrowanie tego dokumentu 

w rejestrze koniowatych zawierającym informacje, o których mowa w art. 13. Po 

zarejestrowaniu dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych, dokument 

ten jest zwracany właścicielowi koniowatego.> 

7. Składając wniosek o wydanie lub zarejestrowanie dokumentu identyfikacyjnego, w 

przypadku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 2015/262, do dokumentu 

identyfikacyjnego wydanego przez podmiot mający siedzibę w państwie trzecim dołącza 

się tłumaczenie tego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

8. Podmioty, o których mowa w art. 5, umożliwiają złożenie wniosku o wydanie dokumentu 

identyfikacyjnego w postaci elektronicznej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w 

ust. 6 i 7. 

9. W przypadku koniowatych, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, 

pochodzących z obszaru parku narodowego albo parku krajobrazowego, podstawą 

wydania dokumentu identyfikacyjnego jest wniosek dyrektora parku narodowego albo 

dyrektora parku krajobrazowego. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się podmiotowi, o którym mowa w art. 5, nie 

później niż w terminie 150 dni przed dniem opuszczenia przez koniowatego obszaru 

parku narodowego albo parku krajobrazowego. 
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11. Posiadacz koniowatego, a w przypadku koniowatych, o których mowa w art. 13 ust. 1 

rozporządzenia 2015/262 - dyrektor parku narodowego albo dyrektor parku 

krajobrazowego, odbiera dokument identyfikacyjny osobiście, chyba że złoży podmiotowi 

wydającemu dokument identyfikacyjny oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na 

doręczenie mu tego dokumentu identyfikacyjnego za pośrednictwem placówki pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) przesyłką poleconą za 

potwierdzeniem odbioru. 

12. Jeżeli dokument identyfikacyjny zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym lub 

prawnym, posiadacz koniowatego w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tej niezgodności 

zwraca ten dokument podmiotowi, który go wydał, w celu wydania nowego dokumentu 

identyfikacyjnego. Koszt wydania nowego dokumentu identyfikacyjnego ponosi podmiot, 

który wydał dokument identyfikacyjny zawierający informacje niezgodne ze stanem 

faktycznym lub prawnym. 

13. 
(2)

 Identyfikacja koniowatego jest dokonywana przez osobę posiadającą co najmniej 

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, która zawarła pisemną umowę z podmiotem, 

o którym mowa w art. 5. 

14. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego w sposób określony w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2015/262 posiadacz koniowatego jest obowiązany udzielić osobie 

dokonującej tej identyfikacji pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności. 

15. Jeżeli obowiązek określony w ust. 14 nie został wykonany, 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. 

16. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, inny 

sposób identyfikacji koniowatych niż określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, 

mając na względzie zapewnienie możliwości weryfikacji tożsamości koniowatych, 

zapobieżenie wielokrotnemu wydawaniu dokumentów identyfikacyjnych oraz wykonanie 

wytycznych określonych w art. 21 ust. 2 rozporządzenia 2015/262. 

 

Art. 17. 

1. (uchylony). 

2. Oznakowanie zwierząt gospodarskich polega na: 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   oznakowaniu bydła w sposób określony w art. 4 rozporządzenia nr 1760/2000 oraz w 

art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Parlamentu 

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

paszportów i rejestrów w gospodarstwach (Dz. Urz. UE L 163 z 30.04.2004, str. 65, z 

późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 911/2004"; 

2)   oznakowaniu owcy i kozy w sposób określony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 

21/2004, w tym założeniu na lewą małżowinę uszną owcy i kozy identyfikatora, o 

którym mowa w załączniku w części A w ust. 3 lit. b tego rozporządzenia, a ponadto: 

a)  założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym 

zwierzęcia gospodarskiego - w przypadku owiec i kóz nieprzeznaczonych do 

handlu, albo 

b)  założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka zawierającego elektroniczny 

identyfikator spełniający wymagania określone w ust. 1 i 3 rozdziału II załącznika 

do 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), zwanej dalej "decyzją Komisji nr 2006/968" 

- w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do handlu; 

[3)   wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego albo 

założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia 

gospodarskiego.] 

<3) wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego świni albo założeniu na 

małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym świni.> 

2a. (uchylony). 

[3. W przypadku utraty kolczyka lub kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator lub 

uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia zastępuje się go 

odpowiednio duplikatem kolczyka lub duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny 

identyfikator.] 

<3. W przypadku utraty przez bydło, owcę lub kozę kolczyka lub kolczyka 

zawierającego elektroniczny identyfikator lub uszkodzenia go w sposób 

uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia zastępuje się go odpowiednio duplikatem 

kolczyka lub duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator.> 
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<3
1
. W przypadku utraty przez świnię kolczyka lub uszkodzenia go w sposób 

uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia z numerem identyfikacyjnym: 

1) zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa, lub 

2) innym niż numer siedziby stada, w którym świnia przebywa 

– 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.> 

3a. Kolczyk lub duplikat kolczyka oraz kolczyk lub duplikat kolczyka zawierający 

elektroniczny identyfikator zwierzęcia gospodarskiego, które zostało poddane ubojowi, 

zabite lub padło, niszczy się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób 

uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie, z tym że w przypadku: 

1)   uboju zwierzęcia gospodarskiego - zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka oraz 

kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator dokonuje 

podmiot prowadzący rzeźnię; 

2)   zabicia lub padnięcia zwierzęcia gospodarskiego - zniszczenia kolczyka lub duplikatu 

kolczyka oraz kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny 

identyfikator dokonuje podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, który 

unieszkodliwił zwłoki tego zwierzęcia; 

3)   uboju na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz, w 

celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, zgodnie z przepisami o 

produktach pochodzenia zwierzęcego - zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka 

oraz kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator 

dokonuje posiadacz tych zwierząt. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego oznakowuje 

to zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny 

identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu albo duplikatu kolczyka 

zawierającego elektroniczny identyfikator. 

3c. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie. 

4. Koszty związane z oznakowaniem zwierzęcia gospodarskiego ponosi jego posiadacz. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

oznakowania zwierząt gospodarskich, w tym wzory znaków identyfikacyjnych oraz 

wymagania i warunki techniczne kolczyków dla zwierząt gospodarskich, mając na 
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względzie zdrowie zwierząt gospodarskich i trwałość informacji umieszczonych na 

kolczyku oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. 

 

Art. 20. 

1. Posiadacz owcy lub kozy zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania zwierzęcia, 

zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, w każdym przypadku 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 art. 22. 

2. Posiadacz świni, z zastrzeżeniem art. 22: 

[1)   jest obowiązany oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez 

założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, a w 

przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - nie 

później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada;] 

<1) jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym 

z numerem siedziby stada, w której świnia się urodziła, przez założenie na 

małżowinę uszną kolczyka z tym numerem albo wytatuowanie tego numeru 

przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, nie później jednak niż w 

terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia;> 

2)   zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z pkt 1, w terminie 7 dni 

od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt. 

[2a. 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 dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru 

identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 

30 dni.] 

<2a. 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 powyżej 30 dni, przez: 

1) założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym numerem albo 

2) wytatuowanie tego numeru.> 
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[2b. Posiadacz świni zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust. 2a, w 

terminie 7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo oznakowanych 

zwierząt.] 

<2c. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, 

zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego 

zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi 

w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze 

zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust. 2 pkt 1, w terminie 

2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.> 

3. Kierownik biura nadaje, w drodze decyzji, nowy numer identyfikacyjny zwierzęciu 

gospodarskiemu i nakazuje założenie kolczyka z nowo nadanym numerem na koszt 

Agencji w przypadku, gdy numer identyfikacyjny nadany zwierzęciu w państwie wysyłki 

nie może być stosowany w Systemie. 

4. [Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w formie:] 

<Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 2c, dokonuje się w formie:> 

1)   pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo 

2)   elektronicznej: 

a)  przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób 

określony przez Agencję albo 

b)  na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez 

Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego 

Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. 

 

Art. 20a. 

[1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, 

nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie 

stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt. 

2. Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu, o którym 

mowa w ust. 1, umieszcza się w księgach rejestracji, o których mowa w art. 23.] 
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<1. Posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie 

później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie 

stada, obejmującego liczbę tych zwierząt. 

2. Liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas spisu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza 

się w księdze rejestracji, o której mowa w art. 23 ust. 2 albo 3.> 

3. [Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przekazuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt 

gospodarskich, ustalone podczas spisu kierownikowi biura:] 

<Posiadacz świni przekazuje kierownikowi biura informacje o liczbie tych zwierząt 

ustalone podczas spisu, o którym mowa w ust. 1, w formie:> 

[1)   na formularzu udostępnionym przez Agencję albo] 

<1) pisemnej, na formularzu udostępnionym przez Agencję albo> 

2)   [w formie elektronicznej:] 

<elektronicznej:> 

a)  przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób 

określony przez Agencję albo 

b)  na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez 

Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego 

Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych 

-   w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do posiadacza [zwierząt gospodarskich]  <owcy, kozy 

lub świni>: 

1)   władającego tymi zwierzętami tymczasowo w związku z ich transportem; 

2)   utrzymującego te zwierzęta jako zwierzęta cyrkowe w rozumieniu rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiającego wymogi 

dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych 

między Państwami Członkowskimi. 

 

Art. 23. 

1. Posiadacz bydła, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia nr 1760/2000, umieszcza w 

księdze rejestracji, w rozumieniu art. 7 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia nr 1760/2000, 

informacje określone w art. 8 rozporządzenia nr 911/2004. 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, 

umieszcza w księdze rejestracji informacje określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 

21/2004. 

[3. Posiadacz świni, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rzeźnię, zarobkowy transport 

zwierząt oraz przetrzymującego zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt albo na 

wystawach, pokazach lub konkursach, jest obowiązany prowadzić księgę rejestracji, w 

której umieszcza numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich w tej siedzibie.] 

<3. Posiadacz świni, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rzeźnię, zarobkowy 

transport zwierząt, miejsce gromadzenia zwierząt oraz podmiotu prowadzącego 

działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów 

zwierząt, jest obowiązany prowadzić księgę rejestracji, w której umieszcza numer 

siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich w tej siedzibie.> 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia: 

1)   określi: 

a)  sposób prowadzenia księgi rejestracji, 

b)  wzór tej księgi prowadzonej w formie papierowej, 

c)  zakres danych umieszczanych w tej księdze dla świń, 

2)   może określić szczegółowy zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji dla 

zwierząt gospodarskich innych gatunków niż świnia 

- biorąc pod uwagę możliwość ustalania wszelkich przemieszczeń zwierząt gospodarskich 

oraz mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. 

 

Art. 24. 

[1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie: 

1)   organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, 

2)   obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt 

- jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpowiednio zwierząt wprowadzanych na 

targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo zwierząt będących przedmiotem obrotu lub 

skupu, w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.] 

<1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, 

pokazów lub konkursów zwierząt oraz podmiot prowadzący miejsce gromadzenia 

zwierząt są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpowiednio zwierząt 
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wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia 

zwierząt, w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.> 

2. Posiadacz zwierząt, które mają być wprowadzone na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo 

do miejsca gromadzenia zwierząt: 

1)   przekazuje, przed wprowadzeniem zwierząt na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo 

do miejsca gromadzenia zwierząt, podmiotowi prowadzącemu te miejsca: 

a)  opatrzony podpisem wykaz wprowadzanych zwierząt zawierający ich numery 

identyfikacyjne, 

b)  świadectwa zdrowia tych zwierząt, jeżeli wymóg posiadania takich świadectw jest 

określony w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt; 

2)   udostępnia do wglądu, przed wprowadzeniem zwierząt na targ, wystawę, pokaz lub 

konkurs albo do miejsca gromadzenia zwierząt, podmiotowi prowadzącemu te miejsca 

paszporty i dokumenty identyfikacyjne zwierząt - w przypadku bydła i koniowatych. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, zakres danych w niej umieszczanych, a 

także wzór tej ewidencji prowadzonej w formie papierowej, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia kontroli przemieszczania zwierząt, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a 

także obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. 

 

Art. 33. 

1. Kto: 

1)    będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym miejsce 

gromadzenia zwierząt, działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, 

pokazów lub konkursów zwierząt, działalność w zakresie obrotu zwierzętami, 

pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, rzeźnię, 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, 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 
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prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie 

lub skupu zwierząt, numeru rzeźni, numeru zakładu przetwórczego lub spalarni albo 

zgłasza z naruszeniem terminów określonych w art. 9 ust. 1, 

2)    będąc podmiotem prowadzącym rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię, nie 

informuje podmiotu, który wydał dokument identyfikacyjny, o uboju koniowatego 

albo unieszkodliwieniu zwłok koniowatego zgodnie z art. 16c ust. 2 albo będąc 

podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię nie zgłasza kierownikowi 

biura unieszkodliwienia zwłok zwierząt gospodarskich, w terminie 7 dni od dnia tego 

unieszkodliwienia, 

3)    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. 24 ust. 2 pkt 1, 

4)    będąc posiadaczem dokumentu identyfikacyjnego, wbrew przepisom art. 35 ust. 1 

rozporządzenia 2015/262, nie zwraca go w terminie 30 dni od śmierci lub utraty 

koniowatego podmiotowi, o którym mowa w art. 5, 

[5)    będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, wbrew przepisom art. 19 ust. 1 lub 

art. 20 ust. 1, 2 lub 2a, nie zgłasza kierownikowi biura faktu jego oznakowania albo 

dokonuje zgłoszenia z naruszeniem terminów określonych w tych przepisach,] 

<5) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, wbrew przepisom art. 19 ust. 1 

lub art. 20 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lub ust. 2c, nie zgłasza kierownikowi biura faktu 

jego oznakowania albo dokonuje zgłoszenia z naruszeniem terminów określonych 

w tych przepisach,> 

6)   wbrew obowiązkowi określonemu w art. 17 ust. 3a nie niszczy kolczyka lub duplikatu 

kolczyka albo kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny 

identyfikator w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie lub niszczy go 

bez nadzoru urzędowego lekarza weterynarii, 

7)   będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie zaopatruje jej w dokument, o którym mowa w 

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

8)    będąc posiadaczem bydła albo koniowatego, nie zaopatruje go odpowiednio w 

paszport albo dokument identyfikacyjny, 

9)   będąc posiadaczem zwierzęcia przywiezionego z państwa członkowskiego albo 

państwa trzeciego, nie zgłasza kierownikowi biura albo podmiotowi, o którym mowa 

w art. 5, wwozu zwierzęcia zgodnie z przepisami ustawy, 
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[10)   będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, z wyłączeniem podmiotu 

prowadzącego miejsce gromadzenia zwierząt, działalność w zakresie organizowania 

targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, działalność w zakresie obrotu 

zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt lub rzeźnię, nie prowadzi 

księgi rejestracji zgodnie z art. 23, 

11)   będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie dokonuje spisu zwierząt 

przebywających w siedzibie stada lub nie umieszcza liczby zwierząt ustalonej podczas 

spisu w księdze rejestracji, lub nie przekazuje kierownikowi biura liczby i numerów 

identyfikacyjnych zwierząt ustalonych podczas tego spisu, w terminie określonym w 

art. 20a ust. 3,] 

<10) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego obowiązanym do prowadzenia 

księgi rejestracji, o której mowa w art. 23, nie prowadzi tej księgi zgodnie z art. 

23, 

11) będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie dokonuje spisu tych zwierząt zgodnie z 

art. 20a ust. 1 lub nie umieszcza liczby owiec lub kóz ustalonej podczas tego spisu 

w księdze rejestracji, o której mowa w art. 23 ust. 2,> 

<11a) będąc posiadaczem świni, nie dokonuje spisu świń zgodnie z art. 20a ust. 1 lub 

nie umieszcza liczby świń ustalonej podczas tego spisu w księdze rejestracji, o 

której mowa w art. 23 ust. 3, lub nie przekazuje kierownikowi biura liczby świń 

ustalonej podczas spisu, w terminie określonym w art. 20a ust. 3,> 

12)   będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego albo koniowatego, nie przekazuje 

odpowiednio Agencji, podmiotom, o których mowa w art. 5, albo organom Inspekcji 

Weterynaryjnej informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt w 

terminach określonych w art. 12 ust. 1, 3 i 3a, art. 16 pkt 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1, albo 

przekazuje je z naruszeniem terminów określonych w tych przepisach, 

13)  będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym zakład 

przetwórczy lub spalarnię, nie zgłasza kierownikowi biura informacji, o których mowa 

w art. 12 ust. 1, 3 i 6, 

13a)   utrzymuje zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła paszportu lub 

duplikatu paszportu albo dokumentu identyfikacyjnego - w przypadku koniowatych, 

[13b)   będąc podmiotem prowadzącym działalność w zakresie organizowania targów, 

wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub działalność w zakresie obrotu 
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zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, nie prowadzi ewidencji, 

o której mowa w art. 24, albo prowadzi ją niezgodnie z art. 24,] 

<13b) będąc podmiotem prowadzącym działalność w zakresie organizowania targów, 

wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub podmiotem prowadzącym miejsce 

gromadzenia zwierząt, nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 24, albo 

prowadzi ją niezgodnie z art. 24,> 

13c)   będąc posiadaczem zwierząt, które mają być wprowadzone na targ, wystawę, 

pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt, wbrew obowiązkowi 

określonemu w art. 24 ust. 2, nie przedstawia podmiotowi prowadzącemu targ, 

wystawę, pokaz, konkurs lub miejsce gromadzenia zwierząt opatrzonego podpisem 

wykazu wprowadzanych zwierząt, zawierającego ich numery identyfikacyjne,  

14)   wprowadza do obrotu zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła 

paszportu lub duplikatu paszportu albo dokumentu identyfikacyjnego - w przypadku 

koniowatych, 

15)   nabywa zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła paszportu lub 

duplikatu paszportu albo dokumentu identyfikacyjnego - w przypadku koniowatych, 

15a)   będąc posiadaczem zwierząt lub osobą przez niego upoważnioną, obecną podczas 

kontroli, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 31 ust. 12, nie udziela osobie 

wykonującej czynności kontrolne pomocy niezbędnej przy wykonywaniu tych 

czynności,  

16)   prowadząc rejestr koniowatych lub wydając dokumenty identyfikacyjne, nie 

przekazuje, wbrew przepisom art. 38 ust. 3 rozporządzenia 2015/262, do centralnej 

bazy danych informacji, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a-j oraz l-o tego 

rozporządzenia, 

17)   będąc poprzednim albo nowym właścicielem koniowatego, wbrew obowiązkowi 

określonemu w art. 16 pkt 2 i 3, nie zawiadamia podmiotu, o którym mowa w art. 5, o 

zmianie właściciela koniowatego w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany, 

18)   będąc właścicielem koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został 

wydany przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, 

działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, 

nie przekazuje podmiotowi, o którym mowa w art. 5, dokumentu identyfikacyjnego 

zgodnie z art. 14 ust. 6, 
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19)   zataja posiadanie dokumentu identyfikacyjnego w celu uzyskania kolejnego 

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. 


