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Na podstawie art. 7 ust. 27 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752,
z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129,
poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia okreÊlajà szczegó∏owe
zasady:

1) oznakowania owiec, kóz, Êwiƒ oraz jeleni i danieli
utrzymywanych w warunkach fermowych, w tym
wzory znaków identyfikacyjnych dla tych zwierzàt;

2) wydawania i zwracania paszportów koni, w tym
wzór paszportu konia, zwanego dalej „paszpor-
tem”;

3) prowadzenia rejestru oznakowanych owiec, kóz,
Êwiƒ oraz jeleni i danieli utrzymywanych w warun-
kach fermowych, a tak˝e rejestru koni zaopatrzo-
nych w paszporty, zwanego dalej „rejestrem”,
w tym tryb zg∏aszania tych zwierzàt do rejestru oraz
wzór tego zg∏oszenia;

4) prowadzenia ksi´gi rejestracji owiec, kóz, Êwiƒ oraz
jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fer-
mowych, w tym wzór ksi´gi rejestracji tych zwie-
rzàt, zwanej dalej „ksi´gà rejestracji”.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „siedzibie stada” — rozumie si´ przez to wyodr´b-
nionà cz´Êç gospodarstwa, w której przebywa da-
ne stado zwierzàt;

2) „miejscu sk∏adania wniosków” — rozumie si´ przez
to miejsce wyznaczone przez Agencj´ Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa i podane do wiado-
moÊci posiadaczy zwierzàt w sposób zwyczajowo
przyj´ty w danym powiecie;

3) „Agencji” — rozumie si´ przez to Agencj´ Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 3. Oznakowania ka˝dej sztuki owiec, kóz, Êwiƒ
oraz jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fer-
mowych, zwanych dalej „zwierz´tami znakowanymi”,
dokonuje si´, z zastrze˝eniem § 6 i 15, poprzez za∏o˝e-
nie kolczyka na lewym uchu zwierz´cia. 

§ 4. Kolczyk sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci — cz´Êci za-
k∏adanej z przodu ucha, zwanej dalej „cz´Êcià ˝eƒskà”,
i cz´Êci zak∏adanej z ty∏u ucha, zwanej dalej „cz´Êcià
m´skà”.

§ 5.1. Cz´Êç ˝eƒska ma:

1) nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝ 46 mm wysoko-
Êci oraz nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝ 46 mm
szerokoÊci — w przypadku kolczyka owiec oraz kóz;

2) nie mniej ni˝ 30 mm i nie wi´cej ni˝ 35 mm Êredni-
cy — w przypadku kolczyka Êwiƒ;

3) nie mniej ni˝ 45 mm i nie wi´cej ni˝ 59 mm wyso-
koÊci oraz nie mniej ni˝ 55 mm i nie wi´cej ni˝
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63 mm szerokoÊci — w przypadku kolczyka jeleni
oraz danieli utrzymywanych w warunkach fermo-
wych.

2. Cz´Êç m´ska ma:

1) nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝ 46 mm wyso-
koÊci oraz nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝
46 mm szerokoÊci — w przypadku kolczyka owiec
oraz kóz;

2) nie mniej ni˝ 30 mm i nie wi´cej ni˝ 35 mm Êredni-
cy — w przypadku kolczyka Êwiƒ;

3) nie mniej ni˝ 45 mm i nie wi´cej ni˝ 59 mm wysoko-
Êci oraz nie mniej ni˝ 55 mm i nie wi´cej ni˝ 63 mm
szerokoÊci — w przypadku kolczyka jeleni oraz da-
nieli utrzymywanych w warunkach fermowych.

3. Na kolczyku zwierzàt znakowanych znajduje si´
umieszczony w sposób czytelny i trwa∏y:

1) numer identyfikacyjny zwierz´cia sk∏adajàcy si´
z 14 znaków o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 5 mm,
z których: 

a) dwa pierwsze to litery „PL”,

b) dwa nast´pne to cyfry oznaczajàce numer serii
kolczyka,

c) dziewi´ç nast´pnych to cyfry oznaczajàce numer
zwierz´cia,

d) ostatni znak to cyfra kontrolna;

2) znak graficzny Agencji. 

4. Kolczyk zwierzàt znakowanych jest wykonany
z gi´tkiego tworzywa i skonstruowany w sposób nie-
powodujàcy uszkodzeƒ cia∏a zwierz´cia.

5. Kolczyk zwierzàt znakowanych zak∏ada si´ w spo-
sób:

1) pozwalajàcy na ∏atwe odczytanie numeru identyfi-
kacyjnego zwierz´cia;

2) wykluczajàcy ponowne u˝ycie w przypadku jego
usuni´cia.

6. Wzory kolczyków zwierzàt znakowanych sà okre-
Êlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Dopuszcza si´ oznakowanie Êwiƒ przezna-
czonych do uboju poprzez wytatuowanie w lewej ma∏-
˝owinie usznej ka˝dej sztuki lub na jej grzbiecie nume-
ru identyfikacyjnego zwierz´cia nadanego przez Agen-
cj´ przy wydawaniu ksi´gi rejestracji Êwiƒ, pod warun-
kiem ˝e zwierz´ta oznakowane w ten sposób zostanà
skierowane z gospodarstwa, w którym si´ urodzi∏y,
bezpoÊrednio do uboju w rzeêni albo zostanà ubite na
terenie tego gospodarstwa.

2. Numer identyfikacyjny zwierz´cia, o którym mo-
wa w ust. 1, powinien byç wytatuowany w sposób czy-
telny i trwa∏y oraz sk∏adaç si´ z czternastu znaków
o wysokoÊci liter i cyfr od 5 mm do 20 mm. 

§ 7. 1. Agencja na wniosek posiadacza zwierzàt zna-
kowanych wydaje kolczyki w miejscu sk∏adania wnio-
sków.

2. Wniosek o wydanie kolczyków dla zwierzàt znako-
wanych sk∏ada si´ w miejscu sk∏adania wniosków na
formularzu udost´pnianym przez Agencj´, którego
wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczy-
ka w sposób uniemo˝liwiajàcy odczytanie umieszczo-
nych na nim znaków, posiadacz zwierzàt znakowanych
niezw∏ocznie sk∏ada wniosek o wydanie duplikatu kol-
czyka.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´
w miejscu sk∏adania wniosków na formularzu udost´p-
nionym przez Agencj´, którego wzór jest okreÊlony w
za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Na duplikacie kolczyka, z zastrze˝eniem ust. 4,
znajdujà si´ dane, które by∏y umieszczone na utraco-
nym lub uszkodzonym kolczyku, z tym ˝e:

1) w przypadku duplikatu kolczyka dla owiec, kóz, je-
leni i danieli utrzymywanych w warunkach fermo-
wych nad literami „PL” znajduje si´ cyfra rzymska
oznaczajàca kolejny numer duplikatu;

2) w przypadku duplikatu kolczyka dla Êwiƒ przed lite-
rami „PL” znajduje si´ cyfra rzymska oznaczajàca
kolejny numer duplikatu.

4. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka,
którym oznakowane by∏o zwierz´ znakowane sprowa-
dzane z kraju b´dàcego cz∏onkiem Unii Europejskiej,
Agencja wydaje duplikat tego kolczyka, na którym znaj-
duje si´ numer identyfikacyjny zwierz´cia znakowane-
go nadany w tym kraju oraz cyfra rzymska oznaczajàca
kolejny numer duplikatu wydanego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, umieszczona nad symbolem kraju, w któ-
rym zwierz´ zosta∏o oznakowane.

5. Duplikaty kolczyków, o których mowa w ust. 3 i 4,
sporzàdza si´ wed∏ug wzoru, który jest okreÊlony w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 9. 1. Posiadacz zwierzàt znakowanych sk∏ada
wniosek o wydanie ksi´gi rejestracji w miejscu sk∏ada-
nia wniosków na formularzu udost´pnionym przez
Agencj´, którego wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 4
do rozporzàdzenia.

2. Agencja wydaje ksi´g´ rejestracji w formie ksià˝-
kowej w terminie 21 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, na-
dajàc wnioskodawcy numer gospodarstwa lub numer
siedziby stada, je˝eli nie zosta∏y one uprzednio nada-
ne. 

3. Ksi´g´ rejestracji prowadzi si´ odr´bnie dla po-
szczególnych gatunków zwierzàt w formie ksià˝kowej
lub przy zastosowaniu systemów informatycznych,
opartych o programy komputerowe.
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4. Je˝eli ksi´ga rejestracji jest prowadzona przy za-
stosowaniu systemów informatycznych, o których mo-
wa w ust. 3, prowadzàcy ksi´g´:

1) zapewnia system ochrony i zabezpieczenia danych
przed ich utratà;

2) sporzàdza wydruki danych z ksi´gi rejestracji co
6 miesi´cy. 

5. Dane zwierz´cia zawarte w ksi´dze rejestracji lub
wydrukach, o których mowa w ust. 4 pkt 2, przechowu-
je si´ przez okres co najmniej 5 lat od dnia ubycia tego
zwierz´cia ze stada.

§ 10. 1. W ksi´dze rejestracji owiec oraz kóz, oprócz
danych, o których mowa w art. 7 ust. 11 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwie-
rzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej, zwanej dalej „ustawà”, wpisuje si´: 

1) oznaczenie p∏ci zwierz´cia; 

2) oznaczenie rasy zwierz´cia;

3) dat´ przybycia zwierz´cia do siedziby stada;

4) numer identyfikacyjny matki zwierz´cia, a w przy-
padku zwierzàt sprowadzanych z kraju nieb´dàce-
go cz∏onkiem Unii Europejskiej — numer identyfi-
kacyjny zwierz´cia nadany w tym kraju;

5) dat´ ubycia zwierz´cia z siedziby stada;

6) przyczyn´ ubycia zwierz´cia z siedziby stada przez
podanie kodu zdarzenia;

7) miejsce przeznaczenia z podaniem numeru siedzi-
by stada;

8) adnotacje o przeprowadzonych kontrolach.

2. Wpisu do ksi´gi rejestracji, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, dokonuje si´ przy u˝yciu kodów cyfro-
wych, których wykaz jest okreÊlony w za∏àczniku nr 5
do rozporzàdzenia.

3. W ksi´dze rejestracji Êwiƒ, oprócz danych, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 11 ustawy, wpisuje si´: 

1) oznaczenie p∏ci zwierz´cia;

2) dat´ przybycia zwierz´cia do siedziby stada;

3) dat´ ubycia zwierz´cia z siedziby stada;

4) przyczyn´ ubycia zwierz´cia z siedziby stada przez
podanie kodu zdarzenia;

5) miejsce przeznaczenia z podaniem numeru siedzi-
by stada;

6) adnotacje o przeprowadzonych kontrolach.

4. W ksi´dze rejestracji jeleni i danieli utrzymywa-
nych w warunkach fermowych, oprócz danych, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 11 ustawy, wpisuje si´: 

1) oznaczenie p∏ci zwierz´cia; 

2) dat´ przybycia zwierz´cia do siedziby stada;

3) numer identyfikacyjny matki zwierz´cia, a w przy-
padku zwierzàt sprowadzanych z kraju nieb´dàce-
go cz∏onkiem Unii Europejskiej — numer identyfi-
kacyjny zwierz´cia nadany w tym kraju;

4) dat´ ubycia zwierz´cia z siedziby stada;

5) przyczyn´ ubycia zwierz´cia z siedziby stada przez
podanie kodu zdarzenia;

6) miejsce przeznaczenia z podaniem numeru siedzi-
by stada;

7) adnotacje o przeprowadzonych kontrolach. 

5. Wpisu do ksi´gi rejestracji, o której mowa
w ust. 1, 3 i 4, dokonuje si´ w terminie 7 dni od dnia za-
istnienia zdarzenia powodujàcego obowiàzek tego
wpisu.

6. Wpisy w ksi´dze rejestracji, o której mowa
w ust. 1, 3 i 4, sà dokonywane w j´zyku polskim, w spo-
sób czytelny i trwa∏y. 

7. Wszelkich zmian wpisów w ksi´dze rejestracji,
o której mowa w ust. 1, 3 i 4, dokonuje si´ w sposób
umo˝liwiajàcy odczytanie wpisu zmienianego.

8. Wzory ksiàg rejestracji zwierzàt znakowanych sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia.

9. W przypadku zapisania wszystkich stron kartek
wsadowych ksi´gi rejestracji prowadzonej w formie
ksià˝kowej, posiadacz zwierzàt znakowanych sk∏ada
wniosek o wydanie dodatkowych kartek wsadowych,
w miejscu sk∏adania wniosków, na formularzu udo-
st´pnianym przez Agencj´, którego wzór jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia.

§ 11. 1. Posiadacz owiec oraz kóz zg∏asza zwierz´ do
rejestru poprzez zg∏oszenie Agencji, w miejscu sk∏ada-
nia wniosków, faktu oznakowania zwierz´cia lub wwo-
zu zwierz´cia sprowadzonego z zagranicy, na formula-
rzu udost´pnianym przez Agencj´, którego wzór jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia.

2. Posiadacz Êwiƒ zg∏asza zwierz´ do rejestru po-
przez zg∏oszenie Agencji, w miejscu sk∏adania wnio-
sków, faktu oznakowania zwierz´cia lub wwozu zwie-
rz´cia sprowadzonego z zagranicy, na formularzu udo-
st´pnianym przez Agencj´, którego wzór jest okreÊlo-
ny w za∏àczniku nr 9 do rozporzàdzenia, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

3. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1, posia-
dacz Êwiƒ zg∏asza zwierz´ do rejestru poprzez zg∏osze-
nie Agencji, w miejscu sk∏adania wniosków, faktu
oznakowania zwierz´cia, na formularzu udost´pnia-
nym przez Agencj´, którego wzór jest okreÊlony w za-
∏àczniku nr 10 do rozporzàdzenia.

4. Posiadacz jeleni i danieli utrzymywanych w wa-
runkach fermowych zg∏asza zwierz´ do rejestru po-
przez zg∏oszenie Agencji, w miejscu sk∏adania wnio-
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sków, faktu oznakowania zwierz´cia lub wwozu zwie-
rz´cia sprowadzonego z zagranicy, na formularzu udo-
st´pnianym przez Agencj´, którego wzór jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 11 do rozporzàdzenia.

5. Posiadacz konia zg∏asza zwierz´ do rejestru po-
przez zg∏oszenie Agencji, w miejscu sk∏adania wnio-
sków, faktu urodzenia si´ zwierz´cia lub wwozu zwie-
rz´cia sprowadzonego z zagranicy, na formularzu udo-
st´pnianym przez Agencj´, którego wzór jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 12 do rozporzàdzenia.

6. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 5, do∏àcza
si´ opis s∏owny i graficzny konia wykonany przez oso-
b´ uprawnionà do wykonywania opisu koni, wpisanà
na list´ prowadzonà przez Polski Zwiàzek Hodowców
Koni w Warszawie lub Polskie Towarzystwo Hipiatrycz-
ne w Warszawie, na formularzu, którego wzór jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 13 do rozporzàdzenia.

7. W zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, 2, 4 i 5,
kraj pochodzenia zwierz´cia oznacza si´ przy u˝yciu ko-
dów krajów, których wykaz udost´pnia Agencja
w miejscu sk∏adania wniosków.

8. Agencja w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1—5, dokonuje wpi-
su zwierz´cia do rejestru.

9. Agencja w terminie 21 dni od dnia otrzymania
zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 5, wydaje paszport.

§ 12. 1. Paszport zawiera nast´pujàce informacje:

1) nazw´, adres i znak graficzny podmiotu wydajàce-
go paszport; 

2) informacj´ dotyczàcà sposobu identyfikacji elektro-
nicznej, je˝eli zosta∏a zastosowana;

3) dat´ wystawienia paszportu;

4) imi´ i nazwisko lub nazw´ posiadacza konia, jego
adres zamieszkania lub okreÊlenie   jego siedziby
oraz jego podpis;

5) numer gospodarstwa i numer siedziby stada;

6) numer identyfikacyjny zwierz´cia nadany przez
Agencj´;

7) nazw´ (imi´) zwierz´cia, dat´ i miejsce urodzenia,
p∏eç, maÊç;

8) numer identyfikacyjny matki;

9) numer identyfikacyjny ojca (dawcy nasienia);

10) opis graficzny zwierz´cia;

11) opis s∏owny zwierz´cia zawierajàcy w szczególno-
Êci znaki lub odmiany na:

a) g∏owie,

b) przedniej nodze lewej,

c) tylnej nodze lewej,

d) przedniej nodze prawej,

e) tylnej nodze prawej,

f) szyi i k∏odzie;

12) miejsce, dat´ sporzàdzenia i podpis oraz piecz´ç
osoby dokonujàcej opisu, o którym mowa w pkt 10
i 11;

13) adnotacje o przeprowadzonych kontrolach to˝sa-
moÊci konia;

14) informacje o kolejnych posiadaczach konia:

a) imi´, nazwisko lub nazw´ posiadacza konia oraz
jego adres zamieszkania lub okreÊlenie jego sie-
dziby,

b) numer gospodarstwa i numer siedziby stada,

c) miejsce i dat´ przybycia zwierz´cia do gospodar-
stwa,

d) podpis posiadacza konia;

15) imi´ i nazwisko lub nazw´ hodowcy oraz jego adres
zamieszkania lub okreÊlenie jego siedziby;

16) rodowód zwierz´cia do trzeciego pokolenia;

17) potwierdzenie wpisu rodowodowego dokonane
przez prowadzàcego ksi´g´ zwierzàt hodowlanych,
w przypadku koni wpisanych do takiej ksi´gi;

18) o udziale w zawodach konnych w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwie-
rzàt gospodarskich oraz testach antydopingo-
wych;

19) dotyczàce:

a) przeprowadzonego leczenia zwierz´cia,

b) przeprowadzonych badaƒ laboratoryjnych,

c) przeprowadzonych szczepieƒ,

d) przeprowadzonych kontroli medycznych.

2. Paszport wykonuje si´ w sposób uniemo˝liwiajà-
cy jego podrobienie.

3. Wzór paszportu jest okreÊlony w za∏àczniku nr 14
do rozporzàdzenia.

§ 13. 1. W razie utraty lub uszkodzenia paszportu
w sposób uniemo˝liwiajàcy jego odczytanie, posia-
dacz konia sk∏ada niezw∏ocznie, w miejscu sk∏adania
wniosków, wniosek o wydanie duplikatu paszportu.

2. Agencja wydaje duplikat paszportu w terminie
21 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie tego du-
plikatu.

3. Duplikat paszportu zawiera wyraz „duplikat”.

4. Wzór formularza wniosku o wydanie duplikatu
paszportu jest okreÊlony w za∏àczniku nr 15 do rozpo-
rzàdzenia.
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5. W przypadku zapisania wszystkich stron kartek
wsadowych paszportu (duplikatu paszportu), przezna-
czonych na dokonywanie poszczególnych rodzajów
wpisów, posiadacz konia sk∏ada wniosek o wydanie
dodatkowych kartek wsadowych, w miejscu sk∏adania
wniosków, na formularzu udost´pnianym przez Agen-
cj´, którego wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 16 do
rozporzàdzenia.

6. Zwrotu paszportu do Agencji w przypadku pad-
ni´cia lub uboju zwierz´cia dokonuje si´:

1) w miejscu sk∏adania wniosków, za pokwitowaniem
wydawanym przez Agencj´, albo 

2) poprzez wys∏anie listem poleconym pod adresem
miejsca sk∏adania wniosków.

§ 14. 1. Agencja prowadzi rejestr na podstawie da-
nych zawartych w:

1) zg∏oszeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1—5; 

2) zg∏oszeniu przemieszczenia owiec oraz kóz sk∏ada-
nym przez ich posiadacza na formularzu, którego
wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 17 do rozporzà-
dzenia;

3) zg∏oszeniu padni´cia albo uboju w gospodarstwie
owiec oraz kóz sk∏adanym przez ich posiadacza na
formularzu, którego wzór jest okreÊlony w za∏àcz-
niku nr 18 do rozporzàdzenia;

4) zg∏oszeniu uboju owiec oraz kóz w rzeêni sk∏adanym
przez ich posiadacza na formularzu, którego wzór
jest okreÊlony w za∏àczniku nr 19 do rozporzàdzenia;

5) zg∏oszeniu przemieszczenia Êwiƒ sk∏adanym przez
ich posiadacza na formularzu, którego wzór jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 20 do rozporzàdzenia;

6) zg∏oszeniu przemieszczenia konia sk∏adanym przez
jego posiadacza na formularzu, którego wzór jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 21 do rozporzàdzenia;

7) zg∏oszeniu uboju konia w rzeêni sk∏adanym przez
jego posiadacza na formularzu, którego wzór jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 22 do rozporzàdzenia;

8) zg∏oszeniu padni´cia konia sk∏adanym przez jego
posiadacza na formularzu, którego wzór jest okre-
Êlony w za∏àczniku nr 23 do rozporzàdzenia;

9) zg∏oszeniu przemieszczenia jeleni oraz danieli
utrzymywanych w warunkach fermowych sk∏ada-
nym przez ich posiadacza na formularzu, którego
wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 24 do rozporzà-
dzenia;

10) zg∏oszeniu padni´cia albo uboju w gospodarstwie
jeleni oraz danieli utrzymywanych w warunkach
fermowych sk∏adanym przez ich posiadacza na for-
mularzu, którego wzór jest okreÊlony w za∏àcz-
niku nr 25 do rozporzàdzenia;

11) zg∏oszeniu uboju jeleni oraz danieli utrzymywa-
nych w warunkach fermowych w rzeêni sk∏adanym

przez ich posiadacza na formularzu, którego wzór
jest okreÊlony w za∏àczniku nr 26 do rozporzàdzenia.

2. Zg∏oszenia i informacje, o których mowa w ust. 1,
sk∏ada si´ w miejscu sk∏adania wniosków; formularze,
o których mowa w ust. 1 pkt 2—11, udost´pniane sà
przez Agencj´. 

3. Rejestr oprócz danych, o których mowa w art. 7
ust. 10 ustawy, zawiera:

1) kolejne numery gospodarstw i numery siedzib
stad, w których zwierz´ przebywa∏o i aktualnie
przebywa;

2) numer identyfikacyjny matki zwierz´cia, a w przy-
padku urodzenia zwierz´cia w wyniku przenosze-
nia zarodka — numer identyfikacyjny dawczyni za-
rodka albo dawczyni komórki jajowej;

3) numer identyfikacyjny ojca zwierz´cia, a w przy-
padku sztucznego unasiennienia — numer identy-
fikacyjny dawcy nasienia;

4) oznaczenie typu u˝ytkowego zwierz´cia (mi´sny,
mleczny, kombinowany) w przypadku owiec, kóz
oraz jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach
fermowych;

5) oznaczenie kraju pochodzenia przy u˝yciu kodu;

6) nast´pujàce informacje w przypadku przemieszcza-
nia zwierz´cia: 

a) przyczyn´ przemieszczenia zwierz´cia,

b) oznaczenie kraju, do którego przemieszczane
jest zwierz´, przy u˝yciu kodu, o którym mowa
w § 11 ust. 7,

c) dat´ przemieszczenia zwierz´cia z siedziby stada
lub do siedziby stada;

7) dat´ padni´cia albo nast´pujàce informacje doty-
czàce uboju zwierz´cia w rzeêni:

a) dat´ uboju zwierz´cia,

b) dat´ przyj´cia zwierz´cia do rzeêni,

c) numer partii uboju,

d) numer siedziby stada, z którego zwierz´ przyj´-
to do rzeêni,

e) mas´ cia∏a zwierz´cia ustalonà niezw∏ocznie po
przybyciu do rzeêni,

f) mas´ tuszy,

g) kategori´ zwierz´cia (w przypadku owiec i kóz:
jagni´ albo koêl´, maciorka albo koza, tryk albo
cap);

8) informacje o wydaniu duplikatu paszportu lub kol-
czyka, je˝eli zosta∏y wydane.

§ 15. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia
30 czerwca 2003 r. oznakowania ka˝dej sztuki owiec,
kóz, Êwiƒ oraz jeleni i danieli utrzymywanych w warun-
kach fermowych dokonuje si´ wy∏àcznie poprzez:
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1) wytatuowanie w obu ma∏˝owinach usznych zwie-
rz´cia jego numeru identyfikacyjnego nadanego
przez Agencj´ przy wydawaniu ksi´gi rejestracji,
z tym ˝e w prawej ma∏˝owinie usznej tatuuje si´
6 pierwszych znaków tego numeru, a w lewej ma∏-
˝owinie usznej pozosta∏e znaki tego numeru 
— w przypadku owiec;

2) wytatuowanie w obu ma∏˝owinach usznych zwie-
rz´cia jego numeru identyfikacyjnego nadanego
przez Agencj´ przy wydawaniu ksi´gi rejestracji,
z tym ˝e w lewej ma∏˝owinie usznej tatuuje si´
3 pierwsze  znaki  tego numeru,  a w prawej  ma∏-
˝owinie usznej pozosta∏e znaki tego numeru 
— w przypadku kóz;

3) wytatuowanie w obu ma∏˝owinach usznych zwie-
rz´cia jego numeru identyfikacyjnego nadanego
przez Agencj´ przy wydawaniu ksi´gi rejestracji,
z tym ˝e w lewej ma∏˝owinie usznej tatuuje si´
5 pierwszych znaków tego numeru, a w prawej
ma∏˝owinie usznej pozosta∏e znaki tego numeru 
— w przypadku Êwiƒ;

4) wytatuowanie w lewej ma∏˝owinie usznej zwierz´-
cia lub na jego grzbiecie numeru identyfikacyjnego
zwierz´cia, nadawanego przez Agencj´ przy wyda-
waniu ksi´gi rejestracji — w przypadku jeleni i da-
nieli utrzymywanych w warunkach fermowych.

2. Numer identyfikacyjny zwierz´cia, o którym mo-
wa w ust. 1, powinien byç wytatuowany w sposób czy-
telny i trwa∏y oraz sk∏adaç si´ ze znaków o wysokoÊci
od 5 mm do 20 mm. 

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r., z wyjàtkiem § 4—8, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2003 r.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej
z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i wymaganych
kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfi-
kacyjnych, wzoru Êwiadectwa miejsca pochodzenia i wzo-
ru Êwiadectwa zdrowia zwierzàt (Dz. U. Nr 13, poz. 120
i Nr 88, poz. 988), które w zakresie dotyczàcym Êwiƒ, owiec
i kóz zachowano w mocy do dnia 31 grudnia 2002 r. na pod-
stawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie usta-
wy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaênych zwie-
rzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozro-
dzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438
i Nr 154, poz. 1790 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia
2002 r. (poz. 1883)

Za∏àcznik nr 1

WZORY KOLCZYKÓW ZWIERZÑT ZNAKOWANYCH

I. Wzór kolczyka dla owiec i kóz

C z ´ Ê ç   ˝ e ƒ s k a

C z ´ Ê ç  m ´ s k a
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II. Wzór kolczyka dla Êwiƒ

C z ´ Ê ç  ˝ e ƒ s k a

C z ´ Ê ç  m ´ s k a
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III. Wzór kolczyka dla jeleni i danieli urzymywanych w warunkach fermowych

C z ´ Ê ç   m ´ s k a

C z ´ Ê ç   ˝ e ƒ s k a
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Za∏àcznik nr 2

WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O WYDANIE KOLCZYKÓW DLA ZWIERZÑT ZNAKOWANYCH



Dziennik Ustaw Nr 225 — 14087 — Poz. 1883



Dziennik Ustaw Nr 225 — 14088 — Poz. 1883



Dziennik Ustaw Nr 225 — 14089 — Poz. 1883

Za∏àcznik nr 3

WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O WYDANIE DUPLIKATU KOLCZYKA DLA ZWIERZÑT ZNAKOWANYCH
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KSI¢GI REJESTRACJI DLA ZWIERZÑT ZNAKOWANYCH
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE DODATKOWYCH KARTEK WSADOWYCH
DO KSI¢GI REJESTRACJI
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Za∏àcznik nr 8

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA OWCY I KOZY DO REJESTRU
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Za∏àcznik nr 9

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA ÂWINI DO REJESTRU
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Za∏àcznik nr 10

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA DO REJESTRU ÂWI¡ OZNAKOWANYCH POPRZEZ WYTATUOWANIE
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Za∏àcznik nr 11

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA JELENIA I DANIELA UTRZYMYWANEGO W WARUNKACH FERMOWYCH
DO REJESTRU



Dziennik Ustaw Nr 225 — 14118 — Poz. 1883

Za∏àcznik nr 12

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA KONIA DO REJESTRU
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Za∏àcznik nr 13

WZÓR FORMULARZA OPISU KONIA
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Za∏àcznik nr 14

WZÓR PASZPORTU KONIA
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Za∏àcznik nr 15

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE DUPLIKATU PASZPORTU KONIA
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Za∏àcznik nr 16

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE DODATKOWYCH KARTEK WSADOWYCH
DO PASZPORTU KONIA
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Za∏àcznik nr 17

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA PRZEMIESZCZENIA OWIEC I KÓZ
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Za∏àcznik nr 18

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA PADNI¢CIA LUB UBOJU OWIEC I KÓZ
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Za∏àcznik nr 19

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA UBOJU W RZEèNI OWIEC I KÓZ
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Za∏àcznik nr 20

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA PRZEMIESZCZENIA ÂWI¡
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Za∏àcznik nr 21

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA PRZEMIESZCZENIA KONIA
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Za∏àcznik nr 22

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA UBOJU KONIA W RZEèNI
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Za∏àcznik nr 23

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA PADNI¢CIA KONIA
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Za∏àcznik nr 24

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA PRZEMIESZCZENIA JELENI I DANIELI UTRZYMYWANYCH 
W WARUNKACH FERMOWYCH
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Za∏àcznik nr 25

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA PADNI¢CIA LUB UBOJU JELENI I DANIELI UTRZYMYWANYCH
W WARUNKACH FERMOWYCH
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Za∏àcznik nr 26

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA UBOJU W RZEèNI JELENI I DANIELI UTRZYMYWANYCH
W WARUNKACH FERMOWYCH


