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i Rozwoju Wsi. 

 Z poważaniem 

(-) Mateusz Morawiecki 



Projekt 

U S T AWA

z dnia 

o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 546) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„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.”; 

2) w art. 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„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 ustawy oraz 

w art. 38 ust. 1 rozporządzenia 2015/262. Po zarejestrowaniu dokumentu 

identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych, dokument ten jest zwracany właścicielowi 

koniowatego.”; 

3) w art. 17:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego świni albo założeniu na

małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym świni.”, 
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

c) po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu: 

„3d. 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.”; 

4) w art. 20: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

c) uchyla się ust. 2b, 

d) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

„2c. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej 

zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru 
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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.”, 

e) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 2c, dokonuje się w formie:”; 

5) w art. 20a: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„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 ust. 3.”, 

b) w ust. 3: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Posiadacz świni przekazuje kierownikowi biura informacje o liczbie tych 

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

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pisemnej, na formularzu udostępnionym przez Agencję albo”, 

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„elektronicznej:”, 

c) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zwierząt gospodarskich” zastępuje 

się wyrazami „owcy, kozy lub świni”; 

6) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 
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7) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 wprowadzanych 

na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt, w formie 

papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.”; 

8) w art. 33 w ust. 1: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„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,”, 

b) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

„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,”, 

c) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„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,”, 

d) pkt 13b otrzymuje brzmienie: 

„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,”. 

Art. 2. 1. Do wniosków o zarejestrowanie dokumentów identyfikacyjnych, o których 

mowa w art. 7 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 
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59 z 03.03.2015, str. 1), wydanych przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 tego 

rozporządzenia, działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, które zostały złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym. 

2. Świnie oznakowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie 

dotychczasowych przepisów uznaje się za oznakowane w rozumieniu przepisów ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 6 i art. 24 

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego 

przepisu. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt został 

opracowany w związku z przeglądem dotychczas obowiązujących przepisów ustawy 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 546) 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 

(Dz. U. poz. 1605). Ponadto projekt zawiera zmiany w zakresie obowiązków właścicieli 

koniowatych przywożonych do Polski z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Zmiana proponowana w pkt 1 projektu ma na celu rozwiązanie kwestii dotyczącej świń 

w siedzibach stad, które znajdują się na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub 

innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie

z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, związanych z realizacją 

obowiązków wynikających z obecnego brzmienia art. 12 ust. 3a zmienianej ustawy. 

Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na posiadaczy świń obowiązek zgłoszenia 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, zwiększenia 

lub zmniejszenia liczebności stada i uboju świń w terminie 24 godzin od zaistnienia tego 

zdarzenia. Jednakże z pojawiającymi się trudnościami z dotrzymaniem tego 24-

godzinnego terminu proponuje się jego wydłużenie z 24 godzin do 2 dni. Jednocześnie 

termin ten nie będzie dotyczył przypadków urodzeń świń.  

W przypadku zdarzenia polegającego na urodzeniu świń należy zauważyć, że pozostawia 

się możliwość oznakowania świń zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 

2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, tj. do 30 dnia od dnia urodzenia, a 

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

później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, oraz wprowadza się 

termin 2 dni na zgłoszenie oznakowania urodzonych tam świń, liczony od dnia 

oznakowania. Wskazany termin 30 dni od dnia urodzenia (a w każdym przypadku przed 

opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada) na oznakowanie świni jest uzasadniony 

również terminem odsadzenia prosiąt od lochy. 

Proponowany 2-dniowy termin, o którym mowa w projektowanym w art. 12 ust. 3a, na 

zgłoszenie Agencji zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada i uboju świń dotyczy 
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świń utrzymywanych w siedzibach stad, które znajdują się na obszarze zapowietrzonym, 

zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z 

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

tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie oraz gdy 

zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada i uboju świń nastąpiło po wyznaczeniu 

ww. obszarów. Tym samym 2-dniowy termin na zgłoszenie nie dotyczy natomiast 

przypadków zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada i uboju świń przed 

wyznaczeniem ww. obszarów. W takich przypadkach, nawet jeżeli w trakcie biegu 7-

dniowego terminu na zgłoszenie, został wyznaczony obszar zapowietrzonym, 

zagrożonym lub innym obszarem podlegającym ograniczeniom, ten 7-dniowy termin nie 

jest „zastępowany” 2-dniowym terminem, o którym mowa w projektowanym art. 12 ust. 

3a, a posiadacza świni nadal obowiązuje 7 dni na zgłoszenie tego faktu Agencji. 

Wskazany w art. 12 ust. 3 ustawy termin na zgłoszenia Agencji informacji o zdarzeniach 

dotyczących posiadanych świń rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym 

mowa w tym przepisie (wyznaczenia właściwego obszaru) i nie powinien być skracany 

w jego trakcie z tego powodu, że został ustanowiony jeden z ww. obszarów.  

Proponowana zmiana art. 12 ust. 3a, jak również zmiana w art. 20 zmienianej ustawy 

(zawarta w pkt 4 lit. b projektu ustawy), mają na celu uporządkowanie i urealnienie 

obowiązków posiadaczy świń utrzymywanych w siedzibach stad, które znajdują się na 

obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym 

ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej 

obowiązującymi w tym zakresie i nie będą miały wpływu na zwalczanie chorób 

zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. 

Proponowana zmiana w pkt 2 projektu, który zmienia art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 

2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ma na celu zmniejszenie 

obciążeń dla właścicieli koniowatych, dla których dokumenty identyfikacyjne zostały 

wydane przez podmiot działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Obecnie przepisy nakazują wraz z 

wnioskiem o zarejestrowanie dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych 

przedstawić tłumaczenie na język polski sekcji I tego dokumentu dokonanym przez 

tłumacza przysięgłego. Polski Związek Hodowców Koni zwrócił uwagę na niską jakość 
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otrzymywanych tłumaczeń, które nie uwzględniają specyfiki dotyczącej opisu koni i 

powodują konieczność weryfikacji informacji w nich zawartych.  

W projekcie ustawy proponuje się zastąpienie konieczności przedstawienia przez 

właściciela koniowatego tłumaczenie na język polski sekcji I dokumentu 

identyfikacyjnego dokonanym przez tłumacza przysięgłego, przedstawieniem we 

wniosku o zarejestrowanie dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych 

informacji, 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) oraz 

art. 13 zmienianej ustawy. Przedstawianie przedmiotowych informacji we wniosku w 

miejsce obowiązku składania tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego 

zmniejszy koszty rejestracji dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych. 

Ponadto właściciele koniowatych powinni być w stanie przedstawić właściwe informacje 

zawarte w dokumencie identyfikacyjnym koniowatego, o jakości nie mniejszej niż 

uzyskane w wyniku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. 

Proponowana zmiana w pkt 3 lit. a projektu, który zmienia art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ma na celu 

zwiększenie elastyczności w stosowanych metodach oznakowania świń, które 

szczegółowo uregulowane jest w art. 20 zmienianej ustawy.  

Pozostałe zmiany w pkt 3 projektu mają na celu doprecyzowanie i jednoznaczne 

wskazanie postępowania w przypadku utraty przez zwierzę kolczyka lub kolczyka 

zawierającego elektroniczny identyfikator lub uszkodzenia go w sposób 

uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia. Zaproponowano w projektowanej ustawie, że 

w takich przypadkach posiadacz bydła, owcy lub kozy zastępuje uszkodzony kolczyk lub 

kolczyk zawierający elektroniczny identyfikator odpowiednio duplikatem kolczyka lub 

duplikatem kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator. Natomiast posiadacz 

świni jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z 

numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa, w terminie 1 dnia od stwierdzenia 

braku oryginalnego kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający 

identyfikację zwierzęcia. 
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Należy zauważyć, że proponowane w projekcie zmiany wprowadzają większą 

elastyczność w metodach oznakowania świń, pozwalając na stosowanie kolczyków, jako 

metody oznakowania świń w przypadkach, gdy świnia została przemieszczona do 

siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada 

dłużej niż 30 dni (nowe brzmienie art. 20 ust. 2a zmienianej ustawy). W przypadkach 

świń przemieszczanych z siedziby stada urodzenia i przebywających powyżej 30 dni 

w kolejnej siedzibie stada mogą one posiadać dwa kolczyki: jeden z numerem siedziby 

stada urodzenia i drugi z numerem kolejnej siedziby stada. W związku z tym dodawany 

w art. 17 ust. 3d (art. 1 pkt 3 lit. c projektowanej ustawy) ma na celu określenie 

postępowania w przypadkach utraty przez świnię kolczyka lub uszkodzenia go w sposób 

uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia zarówno z numerem identyfikacyjnym 

zgodnym z numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, jak i z numerem 

siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni. W każdym z tych 

przypadków posiadacz świni jest obowiązany oznakować świnię numerem 

identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia w danym 

momencie przebywa. 

Zmiany w art. 20 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt, których dotyczy pkt 4 projektu, mają na celu zwiększenie elastyczności 

w stosowanych metodach oznakowania świń. Obecnie ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wskazuje, że podstawową metodą 

oznakowania świń urodzonych w danej siedzibie stada jest założenie kolczyka na lewą 

małżowinę uszną. Zaś 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.  

Natomiast projektowana ustawa wprowadza możliwość wyboru przez posiadacza świni 

metody oznakowania, kolczykiem albo tatuażem, w każdym przypadku wystąpienia 

obowiązku oznakowania świni. Ponadto w przypadku oznakowania świni kolczykiem, 

projekt ustawy nie wskazuje, na której małżowinie usznej świni ma być on założony.  

Obecne brzmienie art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt nie wskazuje terminu na wykonanie oznakowania, w przypadku gdy 
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świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i 

świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni. Tym samym w związku ze 

zgłaszanymi wątpliwościami i różnymi interpretacjami tego przepisu, projekt ustawy 

jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie świni w powyższym przypadku musi być 

dokonane bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę 

siedziby stada. 

Ponadto w pkt 4 lit. c projektu ustawy proponuje się uchylenie ust. 2b w art. 20 ustawy z 

dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który nakłada 

obowiązek zgłaszania przez posiadacza świni kierownikowi biura Agencji faktu 

dodatkowego oznakowania świni, w terminie 7 dni od dnia oznakowania. Natomiast 

obowiązek zgłaszania dodatkowego oznakowania nie jest konieczny, bowiem należy 

wziąć pod uwagę, że istnieje również obowiązek zgłaszania do prowadzonego przez 

Agencję rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych wszelkich przemieszczeń z i do 

siedziby stada wraz z numerami identyfikacyjnymi przemieszczanych zwierząt i Agencja 

posiada w rejestrze informacje o liczbie zwierząt przebywającej w danej siedzibie stada. 

Tym samym zaproponowana zmiana zmniejsza obciążenia administracyjne dla 

posiadaczy świń. 

Jednocześnie w art. 20 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt dodaje się ust. 2c, który jest konsekwencją wyłączenia urodzeń świń 

z obowiązku zgłaszania, o którym mowa w art. 12 ust. 3a tej ustawy, i ma na celu 

wprowadzenie 2-dniowego terminu na zgłaszanie oznakowania świń urodzonych 

w siedzibach stada położonych na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym 

obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie 

z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie. Wskazanie tego terminu 

jest konieczne dla zapewnienia pełnej zgodności terminów na zgłaszanie oznakowania 

świń urodzonych w siedzibach stad położonych na tym obszarze oraz zgłaszania 

zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada i uboju świń w tych stadach. 

Proponowany w art. 20 ust. 2c termin 2 dni na zgłoszenie Agencji zdarzenia polegającego 

na oznakowaniu świń urodzonych w siedzibach stad położonych na obszarze 

podlegającym ograniczeniom, analogicznie do przypadku projektowanego art. 12 ust 3a, 

nie dotyczy czynności oznakowania świń, która nastąpiła przed ustanowieniem obszaru 
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zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, i tym 

samym nie można uznać, że po wyznaczeniu ww. obszarów „zastępuje” 7-dniowy termin 

na zgłoszenie oznakowania świń, które obowiązywał przed wyznaczeniem ww. 

obszarów. Jeżeli posiadacz świń dokonał ich oznakowania przed wyznaczeniem obszaru 

zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ale nie 

poinformował jeszcze o tym oznakowaniu Agencji z zachowaniem 7-dniowego terminu 

określonego w art. 20 ust. 2 pkt 2 zmienianej ustawy, termin ten nie ulega skróceniu do 2 

dni w przypadku wyznaczenia ww. obszarów. Tym samym projektowany art. 20 ust. 2c 

będzie dotyczył wyłącznie tylko tych zdarzeń, gdy po wyznaczeniu obszaru 

zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom 

oznakowano świnie i należy zgłosić to zdarzenie Agencji. W tym przypadku posiadacz 

świni zgłasza oznakowanie tego zwierzęcia, zgodnie z projektowanym art. 20 ust.2 pkt 2, 

w terminie 2 dni od dnia oznakowania. 

Pkt 5 projektu ustawy wprowadza zmiany w art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który reguluje obowiązek dokonania przez 

posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, 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.  

Proponowana zmiana w pkt 5 projektu ustawy ma na celu zniesienie obowiązku 

wykonywania tego spisu przez posiadaczy bydła oraz obowiązku przekazywania do 

Agencji wyników tego spisu. O rezygnację z obowiązku sporządzania spisów 

wnioskowały organizacje zrzeszające hodowców bydła.  

Zmiana w pkt 5 projektu ustawy jest uzasadniona, bowiem obowiązek wykonywania 

przez posiadaczy bydła spisów utrzymywanych zwierząt oraz konieczność 

przekazywania ich wyników do Agencji i umieszczenia w księdze rejestracji, skutkuje 

powieleniem już zgromadzonych informacji i stanowi zbędne obciążenie 

administracyjne. Ponadto w związku z tym, że obowiązek ten jest przepisem krajowym i 

nie wykonuje obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie identyfikacji 

bydła, jego zniesienie nie wpłynie na prawidłowość wdrożenia i realizacji tych przepisów 

z prawem Unii Europejskiej.  

W projekcie pozostawia się obowiązek sporządzania spisów owiec i kóz, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. 
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ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania 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.). Natomiast ze względu na to, że część D pkt 1 

lit f załącznika do tego rozporządzenia przewiduje, że komputerowa baza danych państwa 

członkowskiego powinna zawierać wynik spisu zwierząt przewidzianego w art. 7 ust. 2 

oraz datę przeprowadzenia spisu, z wyjątkiem państw członkowskich Unii Europejskiej, 

gdzie scentralizowana komputerowa baza danych zawiera indywidualne kody 

identyfikacyjne każdego zwierzęcia trzymanego w gospodarstwie, znosi się obowiązek 

przekazywania wyniku spisu owiec i kóz do Agencji. Wynik tego spisu, w postaci liczby 

sztuk owiec lub kóz przebywających w siedzibie stada, ma zostać jedynie umieszczony 

w księdze rejestracji stada, prowadzonej w danej siedzibie stada. 

Mając na uwadze, że po 14 latach obowiązywania przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 

2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wszystkie owce i kozy w Polsce są 

oznakowane indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi i zostały zarejestrowane w 

rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonym przez Agencję, można 

odstąpić od wymogu przekazywania Agencji informacji o liczbie tych zwierząt, ustaloną 

w art. 20a ust. 1 przepisów zmienianej ustawy.  

Natomiast w przypadku posiadaczy świń, w projekcie proponuje się jednoznacznie 

wskazać, że spis dotyczy tylko liczby świń przebywających w stadzie i tylko taka 

informacja będzie musiała być przekazana do Agencji oraz umieszczona w prowadzonej 

w siedzibie stada księdze rejestracji.  

Zmiany proponowane w art. 1 pkt 6 i 7 projektu mają na celu uporządkowanie kwestii 

prowadzenia ksiąg rejestracji zwierząt oraz ewidencji zwierząt przez różnych posiadaczy 

zwierząt.  

Propozycja zmiany art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt ma na celu wyłączenie podmiotów prowadzących targi z obowiązku 

prowadzenia księgi rejestracji świń. Zgodnie z art. 24 zmienianej ustawy podmioty te 

mają obowiązek prowadzenia ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, w których 

gromadzone informacje powielają te zawarte w księgach rejestracji. W związku z tym nie 

ma uzasadnienia dla nakładania na te podmioty obowiązku prowadzenia ksiąg rejestracji 

świń. 
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Zaproponowana w pkt 7 zmiana art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt ma na celu zapewnienie zgodności z art. 24 ust. 2 tej 

ustawy w zakresie podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji zwierząt i 

podmiotów, którym posiadacz zwierząt ma obowiązek przekazania wykazu 

wprowadzanych zwierząt. Ponadto proponowana zmiana ma na celu wyłączenie z 

obowiązku prowadzenia ewidencji zwierząt podmiotów prowadzących działalność w 

zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, które na 

podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych są 

zobowiązane do prowadzenia dokumentacji dotyczącej zwierząt będących przedmiotem 

ich działalności zawierającej informacje powielające te gromadzone w ewidencji 

zwierząt. 

Zawarta w pkt 8 projektu propozycja zmiany art. 33 ust. 1 ma na celu dostosowanie 

przepisów karnych do proponowanych zmian w przepisach materialnych zmienianej 

ustawy wprowadzonych w art. 1 pkt 4, 5, 6 i 7 projektu ustawy. 

Zmiany w przepisach karnych dotyczą uwzględnienia w nich nowych obowiązków albo 

doprecyzowania przepisów materialnych zmienianej ustawy, które przeważnie są 

korzystne dla podmiotów objętych regulacją zmienianej ustawy i usuwają wątpliwości 

interpretacyjne. Ponadto przepisy karne uwzględniają to, że niektóre czyny nie powinny 

już być karane z uwagi na brak podstawy w przepisach materialnych zmienianej ustawy.  

Z uwagi na powyższe oraz mając na względzie, że wszystkie kwestie przejściowe objęte 

są ogólnymi regułami zawartymi w Kodeksie wykroczeń nie ma konieczności 

wprowadzania przepisów przejściowych w zakresie dotyczącym zmienionych przepisów 

karnych.  

Proponowany art. 2 zawiera przepisy przejściowe w zakresie czynności związanych 

z identyfikacją i rejestracją zwierząt rozpoczętych i niezakończonych w dniu wejścia 

w życie ustawy. 

Ponadto zachowuje się w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 6 

i art. 24 ust. 3 ustawy zmienianej.  

Nie istnieje ryzyko, że 14-dniowy termin wejścia w życie jest niewystarczający na 

zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami w zakresie zmian, w szczególności zawartych w 

zmienionych przepisach karnych, i podmioty, które zobowiązane będą stosować 

zmienione przepisy, zdążą dostosować swoją działalność do wprowadzanych zmian. 
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Ponadto należy zauważyć, że projekt ustawy wprowadza ułatwienia w stosowaniu 

dotychczasowych przepisów i nie wprowadza nowych obowiązków. 

Projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się 

utrzymywaniem zwierząt gospodarskich oraz prowadzących działalność związaną 

z obrotem tymi zwierzętami, poprzez uproszczenie stosowania przepisów zmienianej 

ustawy oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z identyfikacją 

i rejestracją zwierząt, których dotyczą przepisy ustawy.  

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 został zamieszczony na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania 

pracami nad niniejszym projektem. 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

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 wpisana do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów 

pod numerem UD241. 



Nazwa projektu 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Zbigniew Babalski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Sławomir Frankowski tel. 22 623-25-34 

e-mail: slawomir.frankowski@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia 

29.05.2018 r. 

Źródło: 

Nr w wykazie prac: UD 241 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Problemy i wątpliwości dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546) zmienionych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605), przede wszystkim w zakresie 

identyfikacji świń.  

Ponadto Polski Związek Hodowców Koni zwrócił uwagę na niską jakość tłumaczeń dokumentów identyfikacyjnych 

koniowatych, dla których dokumenty identyfikacyjne zostały wydane przez podmiot działający na terytorium innego 

niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, nie uwzględniających specyfiki dotyczącej opisu koni.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Zmiana ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w celu zwiększenia elastyczności 

w wyborze stosowanych przez posiadaczy świń metod znakowania świń, uproszczenie i zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych w zakresie wykonywania spisów zwierząt oraz w zakresie informacji, jakie posiadacze zwierząt są 

obowiązani przekazywać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oczekiwanym efektem proponowanych 

zmian ma być łatwiejsze wypełnienie wynikających z tej ustawy obowiązków ciążących na posiadaczach zwierząt 

gospodarskich.  

Ponadto projekt ma na celu zmniejszenie obciążeń dla właścicieli koniowatych, dla których dokumenty identyfikacyjne 

zostały wydane przez podmiot działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, przez 

zastąpienie konieczności przedstawienia przez właściciela koniowatego tłumaczenia na język polski sekcji I dokumentu 

identyfikacyjnego dokonanego przez tłumacza przysięgłego, przedstawieniem przez właściciela takiego koniowatego 

odpowiednich informacji we wniosku o zarejestrowanie dokumentu identyfikacyjnego.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Proponowane rozwiązania dotyczą krajowych przepisów regulujących funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji 

zwierząt gospodarskich. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Inspekcja Weterynaryjna 305 powiatowych 

inspektoratów 

weterynarii, 

16 wojewódzkich 

inspektoratów 

weterynarii, 

Główny Inspektorat 

Weterynarii 

Główny Inspektorat 

Weterynarii 

nadzór nad  systemem 

identyfikacji i rejestracji 

zwierząt 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

310 biur powiatowych, 

16 oddziałów 

regionalnych 

ARiMR prowadzenie informatycznego 

systemu identyfikacji 

i rejestracji zwierząt 

Posiadacze zwierząt 

gospodarskich 

645 749 siedzib stad 

wg stanu na dzień 

ARiMR obowiązki związane 

z identyfikowaniem 
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31.12.2017 r. 

 

i rejestrowaniem zwierząt 

w systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt, a także 

zgłaszanie zdarzeń 

dotyczących zwierząt 

Podmioty prowadzące 

rejestry koniowatych 

5  rejestrowanie dokumentów 

identyfikacyjnych 

koniowatych wydanych przez 

podmioty działające na 

terytorium innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego, na podstawie 

informacji zawartych w 

składanych przez właścicieli 

takich koniowatych 

wnioskach, bez tłumaczeń tych 

dokumentów przez tłumaczy 

przysięgłych 

Właścicieli koniowatych, 

dla których dokumenty 

identyfikacyjne zostały 

wydane przez podmiot 

działający na terytorium 

innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa 

członkowskiego 

Polski Związek 

Hodowców Koni w 

2016 r. zarejestrował 

ponad 3000 

sprowadzonych do 

Polski koniowatych 

Polski Związek Hodowców 

Koni 

brak obowiązku 

przedstawienia wraz z 

wnioskiem o zarejestrowanie 

dokumentu identyfikacyjnego 

tłumaczenia na język polski 

sekcji I tego dokumentu 

dokonanego przez tłumacza 

przysięgłego 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych projekt został przesłany: Krajowej Radzie Izb Rolniczych, Federacji Branżowych 

Związków Producentów Rolnych, Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Sekretariatowi 

Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Związkowi Zawodowemu Rolników „Ojczyzna”, NSZZ RI 

„Solidarność”, Związkowi Zawodowemu Rolnictwa „Samoobrona”, Związkowi Zawodowemu Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich „REGIONY”, Związkowi Zawodowemu Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Związkowi Zawodowemu 

Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Związkowi 

Zawodowemu Centrum Narodowe Młodych Rolników, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych 

Rolników i Organizacji Rolniczych, Związkowi Zawodowemu Pracowników Rolnictwa w RP, Krajowej Radzie 

Spółdzielczej, Konfederacji LEWIATAN, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club, Związkowi 

Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli 

Rolnych, Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowej Izbie 

Lekarsko-Weterynaryjnej, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, 

Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”, Ogólnopolskiemu 

Stowarzyszeniu Techników Weterynarii „ESKULAP”, Polskiemu Związkowi Hodowców Koni, Polskiemu Klubowi 

Wyścigów Konnych, Związkowi Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego w 

Polsce, Stowarzyszeniu Hodowców i Użytkowników Kłusaków, Polskiemu Towarzystwu Kuce Szetlandzkie, Polskiej 

Izbie Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiemu Związkowi Hodowców i Producentów 

Bydła Mięsnego, Polskiemu Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego, Polskiemu Związkowi Owczarskiemu, Krajowej 

Izbie Producentów Drobiu i Pasz, Polskiemu Związkowi Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu oraz Krajowej 

Radzie Drobiarstwa-Izba Gospodarcza w Warszawie, Krajowemu Związkowi Grup Producentów Rolnych – Izbie 

Gospodarczej, Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie. 

Projekt ustawy został zamieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Konsultacje publiczne projektu ustawy zostały przeprowadzone w terminie od dnia 21 czerwca do dnia 21 lipca 2017 r. 

Informacje o braku uwag przekazały: Krajowa Rada Spółdzielcza, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie” oraz Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. 

Uwagi do projektu zgłosiły: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka i Krajowa Izba 

Lekarsko-Weterynaryjna. W związku z tym, że przedstawione uwagi stały w sprzeczności z celem projektu, którym jest  

uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z identyfikacją zwierząt, uwagi nie zostały 

uwzględnione. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2015 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła 

finansowania  
 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

Brak wpływu na sektor finansów publicznych. 

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 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

Projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców zajmujących 

się utrzymywaniem zwierząt gospodarskich oraz prowadzących działalność 

związaną z obrotem tymi zwierzętami, poprzez uproszczenie stosowania 

przepisów zmienianej ustawy oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych 

związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt, których dotyczą przepisy 

ustawy. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  
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Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

X  nie 

 nie dotyczy 

X  zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

  zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

X nie dotyczy 

Komentarz: 

Proponowana regulacja zmniejsza obowiązki dla posiadaczy zwierząt gospodarskich, związane m.in. z likwidacją 

obowiązku zgłaszania do ARiMR faktu wykonania dodatkowego oznakowania świń, likwidacją obowiązku 

wykonywania spisów bydła, zmniejszeniem zakresu informacji, jakie będą musiały być przekazywane do ARiMR oraz 

umieszczane w prowadzonej w siedzibie stada księdze rejestracji, wydłużenie terminów na zgłoszenia zdarzeń 

dotyczących świń znajdujących się w siedzibach stad na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze 

podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, wyłączenie z 

obowiązku zgłaszania urodzeń świń w siedzibach stad położonych na tym obszarze w terminie 2 dni. Ponadto projekt 

zakłada uporządkowanie kwestii prowadzenia przez podmioty prowadzące działalność związaną z obrotem zwierzętami 

dokumentacji i jej ograniczenie w przypadkach powielania się zakresu gromadzonych informacji.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że projektowana ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wejdzie w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

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.)  

 

 



Raport z konsultacji publicznych  

projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

1. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania:

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia został przesłany 

następującym podmiotom:  

1. Krajowej Radzie Izb Rolniczych,

2. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,

3. Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

4. Sekretariatowi Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,

5. Związkowi Zawodowemu Rolników „Ojczyzna”,

6. NSZZ RI „Solidarność”,

7. Związkowi Zawodowemu Rolnictwa „Samoobrona”,

8. Związkowi Zawodowemu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,

9. Związkowi Zawodowemu Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,

10. Związkowi Zawodowemu Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”,

11. Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,

12. Związkowi Zawodowemu Centrum Narodowe Młodych Rolników,

13. Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,

14. Związkowi Zawodowemu Pracowników Rolnictwa w RP,

15. Krajowej Radzie Spółdzielczej,

16. Konfederacji LEWIATAN,

17. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

18. Business Centre Club,

19. Związkowi Rzemiosła Polskiego,

20. Forum Związków Zawodowych,

21. Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,

22. Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,

23. Krajowej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej,

24. Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej,

25. Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”,

26. Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Techników Weterynarii „ESKULAP”,

27. Polskiemu Związkowi Hodowców Koni,

28. Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych,

29. Związkowi Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego w

Polsce,

30. Stowarzyszeniu Hodowców i Użytkowników Kłusaków,

31. Polskiemu Towarzystwu Kuce Szetlandzkie,

32. Polskiej Izbie Mleka,

33. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,

34. Polskiemu Związkowi Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,

35. Polskiemu Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego,
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36. Polskiemu Związkowi Owczarskiemu,  

37. Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz,  

38. Polskiemu Związkowi Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu  

39. Krajowej Radzie Drobiarstwa-Izba Gospodarcza w Warszawie,  

40. Krajowemu Związkowi Grup Producentów Rolnych – Izbie Gospodarczej,  

41. Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców  

42. Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie. 

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt zostały przeprowadzone w terminie od 21 czerwca do 21 lipca 2017 r.  

Informacje zwrotną o braku uwag przekazały:  

1. Krajowa Rada Spółdzielcza,  

2. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,  

3. Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych  

4. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 

Uwagi do projektu zgłosiły:  

1. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,  

2. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.  

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zgłosiła uwagę dotyczącą oznakowania 

świń, wnioskując o wprowadzenie kolczyków, jako jedynej metody znakowania. Uwaga nie została 

przyjęta, ponieważ projekt ma na celu zwiększenie elastyczności w stosowanych metodach 

oznakowania świń poprzez wprowadzenie możliwości wyboru przez posiadacza świni metody 

oznakowania, kolczykiem albo tatuażem, w każdym wynikającym z ustawy przypadku wystąpienia 

obowiązku oznakowania świni. Ponadto dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie 

identyfikacji i rejestracji świń (Dz. Urz. UE L 213, str. 31, z 8.08.2008 r.) dopuszcza możliwość 

oznakowania świń za pomocą kolczyka lub tatuażu.  

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna również zgłosiła uwagę dotyczącą oznakowania świń, 

wnioskując o wprowadzenie kolczyków, jako jedynej metody znakowania. Ponadto KILW wniosła 

propozycję wprowadzenia obowiązku oznakowania świń w siedzibie stada innej niż siedziba stada 

urodzenia kolczykiem w kolorze czerwonym. Propozycja ta nie została przyjęta z uwagi na niezgodność 

z celami projektowanych regulacji dotyczącymi ułatwienia stosowania przez rolników przepisów 

ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ponadto propozycja wprowadzenia kolczyków 

w różnych kolorach, zależnie czy jest to znakowanie w siedzibie stada urodzenia, czy w kolejnych 

siedziby stada w których przebywa świnia, komplikuje system oraz wymagałoby wykluczenia tatuażu 

jako dopuszczalnego systemu oznakowania świń. 

KILW zgłosiła wątpliwości dotyczące warunków egzekwowania proponowanego brzmienia 

art. 17 ust. 3d, który ma na celu doprecyzowanie i jednoznacznie wskazanie postępowania w przypadku 

utraty przez świnię kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia. 

KILW stwierdziła, że „wobec braku określenia sposobu kontroli, zapis należy albo doposażyć w taka 

informację, albo całkowicie usunąć”. Jednocześnie KILW nie wskazuje, jakie „narzędzia prowadzenia 
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kontroli” powinny znaleźć się w ustawie. Projekt zakłada, że w sytuacji utraty przez świnię kolczyka 

posiadacz świni jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem 

siedziby stada, w którym świnia przebywa, w terminie 1 dnia od stwierdzenia braku oryginalnego 

kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia. Projektowany 

przepis ma wskazywać jednoznacznie postępowanie w takiej sytuacji i nie powinien być rozpatrywany 

jedynie pod względem możliwości kontroli i nakładania sankcji. Ponadto nie można uznać za zasadną 

opinię KILW, że „przy stwierdzeniu braku kolczyków u niektórych zwierząt w stadzie, w każdym 

przypadku wyjaśnieniem podmiotu będzie utrata kolczyka w czasie krótszym, aniżeli 24h”. Należy 

zauważyć, że zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 15 

lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt 

gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2010 r. poz. 344, z późn. zm.) utrzymujący świnie ma obowiązek doglądania tych zwierząt co najmniej 

raz dziennie. Realizując ten obowiązek utrzymujący świnie może stwierdzić fakt utraty kolczyka przez 

świnię i nie powinno domniemywać się celowego naruszenia terminu określonego w ustawie. 

Ponadto KILW zgłosiła wątpliwości do projektowanego zniesienia obowiązku dokonywania 

spisów bydła. Uwaga nie została przyjęta, ponieważ bydło podlega indywidualnemu znakowaniu 

i wszelkie zdarzenia dotyczące poszczególnych zwierząt są gromadzone zarówno w księdze rejestracji 

bydła prowadzonej w gospodarstwie, jaki i w bazie danych prowadzonej przez ARiMR. Obowiązek ten 

został uznany za niepotrzebne obciążenie administracyjne dla posiadaczy bydła. 

2. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia 

projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem 

Centralnym: 

Nie prowadzono konsultacji w ww. zakresie. 

3. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie 

przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem 

kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku:  

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 został zamieszczony na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot nie zgłosił 

zainteresowania pracami nad projektem ustawy. 
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Pani 
JoJanta Rusiniak 
Sekretan Rady Ministrów 

Opinia 
o zgodno•cl z prawem Unii Europejskłej projektu u5łaWy o zmianie ustawy o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwienqt, wyrażona przez ministra wta•ciweao do spraw ałonkostwa 
Rzeczypospolitej PolskfeJ w UnJJ Europejskiej 

Szanowna Pani Minister, 

w związku :z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyraził poniższą opinię. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem UnD Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Jan Krzysztof Ardanowski 
Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi 

Z poważaniem 

'Up. .... , .1 ie!. "''"""'""'h P::e:~nyk 
Podsekretarz Stanu 


