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USTAWA
z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla:
1) zasady identyfikacji i rejestracji zwierzàt, w tym
tryb nadawania numerów siedzib stad oraz numerów identyfikacyjnych zwierzàt, a tak˝e wpisywania i skreÊlania podmiotów dostarczajàcych kolczyki lub duplikaty kolczyków, zwanych dalej „dostawcami”, z listy prowadzonej przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
2) zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, zwanej dalej „Agencjà”, organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych podmiotów
w ramach utworzonego Systemu Identyfikacji
i Rejestracji Zwierzàt, w tym sposób sprawowania
nadzoru przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
oraz sposób sprawowania kontroli przez Agencj´
nad identyfikacjà i rejestracjà zwierzàt gospodarskich.
Art. 2. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) handel — swobodny obrót pomi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi Unii Europejskiej w rozumieniu
art. 23 ust. 2 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà;
2) gospodarstwo:
a) w odniesieniu do koniowatych — gospodarstwo lub przedsi´biorstwo rolne, oÊrodek treningowy, stajni´ albo pomieszczenie lub obiekt,
w których koniowate sà zwyczajowo przetrzymywane lub hodowane,
b) w odniesieniu do zwierzàt innych ni˝ koniowate
— budynek, zagrod´ lub, w przypadku hodowli
prowadzonej na otwartej przestrzeni, miejsce,
w których zwierz´ta te przebywajà, sà hodowane lub trzymane;
3) koniowate — wolno ˝yjàce lub udomowione zwierz´ta z gatunków: konie, os∏y i zebry oraz potomstwo pochodzàce z krzy˝ówek mi´dzy tymi gatunkami;
4) miejsce gromadzenia zwierzàt — miejsce gromadzenia zwierzàt w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt;
5) numer identyfikacyjny posiadacza zwierzàt — numer nadany posiadaczowi zwierz´cia na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci;

6) paƒstwo cz∏onkowskie — paƒstwo b´dàce cz∏onkiem Unii Europejskiej;
7) paƒstwo przeznaczenia — paƒstwo cz∏onkowskie,
do którego zwierz´ta sà wysy∏ane z innego paƒstwa cz∏onkowskiego;
8) paƒstwo trzecie — paƒstwo nieb´dàce cz∏onkiem
Unii Europejskiej;
9) paƒstwo wysy∏ki — paƒstwo cz∏onkowskie, z którego zwierz´ta sà wysy∏ane do innego paƒstwa
cz∏onkowskiego;
10) podmiot prowadzàcy zak∏ad utylizacyjny — podmiot zajmujàcy si´ utylizacjà zw∏ok zwierz´cych;
11) posiadacz zwierz´cia — osob´ fizycznà, osob´
prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, w∏adajàcà zwierz´ciem,
nawet tymczasowo;
12) siedziba stada — wszelkie budynki, zagrody, pastwiska lub miejsca na otwartej przestrzeni, w której przebywa dane stado lub stada ró˝nych gatunków;
13) stado — zwierz´ lub grup´ zwierzàt tego samego
gatunku, o tym samym statusie epizootycznym;
14) zwierz´ta gospodarskie — byd∏o, w tym Bubalus
bubalis oraz Bison bison, a tak˝e owce, kozy i Êwinie;
15) w∏aÊciwy organ — organ centralny innego ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego,
w∏aÊciwy do przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej, lub organ, któremu takie kompetencje zosta∏y powierzone.
2. Ilekroç w ustawie jest mowa o zwierz´tach bez
bli˝szego okreÊlenia, nale˝y przez to rozumieç koniowate i zwierz´ta gospodarskie.
Art. 3. 1. Tworzy si´ System Identyfikacji i Rejestracji Zwierzàt, zwany dalej „Systemem”, który sk∏ada
si´ z:
1) rejestru:
a) zwierzàt gospodarskich oznakowanych i siedzib
stad tych zwierzàt, zwany dalej „rejestrem zwierzàt gospodarskich oznakowanych”,
b) koniowatych;
2) znaków identyfikacyjnych zwierzàt gospodarskich;
3) paszportów byd∏a oraz paszportów koni i paszportów koniowatych innych ni˝ koƒ gatunków;

Dziennik Ustaw Nr 91

— 5990 —

Poz. 872
Rozdzia∏ 2

4) ksiàg rejestracji lub ewidencji oraz dokumentacji
dotyczàcej zwierzàt.

Rejestr zwierzàt gospodarskich oznakowanych
2. System jest wykorzystywany w szczególnoÊci
do ustalania miejsc pobytu i przemieszczeƒ zwierzàt.
Art. 4. Agencja prowadzi rejestr zwierzàt gospodarskich oznakowanych w systemie informatycznym.
Art. 5. Rejestry koniowatych prowadzà:

Art. 8. 1. W rejestrze zwierzàt gospodarskich oznakowanych gromadzi si´ dane dotyczàce:
1) posiadaczy zwierzàt gospodarskich;
2) zwierzàt gospodarskich;

1) w przypadku koniowatych hodowlanych — w∏aÊciwy podmiot prowadzàcy ksi´g´ lub rejestr, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich;

3) zw∏ok zwierzàt gospodarskich;

2) w przypadku pozosta∏ych koniowatych — w∏aÊciwy podmiot prowadzàcy ksi´g´ koni rasy polski
koƒ zimnokrwisty, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich.

6) dostawców.

4) siedzib stad;
5) miejsc utylizacji zw∏ok zwierzàt gospodarskich;

Art. 6. Organem w∏aÊciwym do wyst´powania do
Komisji Europejskiej w sprawach o:

2. Dane dotyczàce siedziby stada mogà byç usuni´te z rejestru zwierzàt gospodarskich oznakowanych
po up∏ywie okresu, o którym mowa w art. 11 ust. 2, nie
wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia zaprzestania przetrzymywania zwierzàt gospodarskich w danej siedzibie stada.

1) wy∏àczenie z obowiàzku oznakowania, prowadzenia ksi´gi rejestracji i zg∏aszania zwierzàt gospodarskich do rejestru przez posiadaczy zwierzàt
utrzymujàcych nie wi´cej ni˝ trzy sztuki owiec lub
kóz lub jednà Êwini´, z przeznaczeniem na w∏asne
potrzeby,

3. Dane dotyczàce miejsc utylizacji zw∏ok zwierzàt
gospodarskich mogà byç usuni´te z rejestru zwierzàt
gospodarskich oznakowanych po up∏ywie okresu,
o którym mowa w art. 11 ust. 2, nie wczeÊniej jednak
ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia zaprzestania przez te podmioty przetwarzania zw∏ok zwierzàt gospodarskich.

2) upowa˝nienie do prowadzenia alternatywnego
systemu rejestracji umo˝liwiajàcego indywidualnà identyfikacj´ poszczególnych zwierzàt gospodarskich, je˝eli system taki zapewnia spe∏nienie
wymogów dotyczàcych prowadzenia ksiàg rejestracji, o których mowa w art. 23 — w przypadku
Êwiƒ rasy czystej lub mieszaƒców, które sà rejestrowane w ksi´gach hodowlanych zgodnie
z przepisami o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierzàt gospodarskich

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres danych
zamieszczanych w rejestrze zwierzàt gospodarskich
oznakowanych, w zale˝noÊci od gatunku, majàc na
wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia kontroli przemieszczania si´ zwierzàt gospodarskich, ochron´ zdrowia
ludzi oraz zwierzàt, a tak˝e obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

— jest minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa.
Art. 7. 1. W przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierzàt gospodarskich
z innego paƒstwa cz∏onkowskiego Agencja mo˝e
zwróciç si´ do w∏aÊciwych organów paƒstwa pochodzenia o udzielenie informacji dotyczàcych zwierzàt
gospodarskich, siedzib stad pochodzenia zwierzàt gospodarskich oraz wszelkich przewozów tych zwierzàt.
2. W przypadku wys∏ania zwierzàt gospodarskich
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego paƒstwa cz∏onkowskiego Agencja, na wniosek w∏aÊciwego organu paƒstwa przeznaczenia, udziela informacji,
o których mowa w ust. 1.
3. W zakresie nieuregulowanym w przepisach Unii
Europejskiej ustanawiajàcych system identyfikacji i rejestracji byd∏a i dotyczàcych etykietowania wo∏owiny
i produktów z wo∏owiny, na wniosek Komisji Europejskiej lub w∏aÊciwych organów paƒstw cz∏onkowskich,
Agencja udost´pni wszelkie dane zawarte w rejestrze
zwierzàt gospodarskich oznakowanych.

Art. 9. 1. Posiadacz zwierz´cia gospodarskiego
oraz podmiot prowadzàcy zak∏ad utylizacyjny sà obowiàzani zg∏osiç kierownikowi biura powiatowego
Agencji, zwanemu dalej „kierownikiem biura”, siedzib´ stada oraz miejsce utylizacji zw∏ok zwierzàt gospodarskich w celu nadania numeru siedziby stada lub
numeru miejsca utylizacji zw∏ok zwierzàt gospodarskich:
1) nie póêniej ni˝ w dniu wprowadzenia pierwszego
zwierz´cia gospodarskiego do siedziby stada;
2) nie póêniej ni˝ w dniu utylizacji zw∏ok zwierz´cia
gospodarskiego.
2. Zg∏oszenia dokonuje si´ na formularzu udost´pnionym przez Agencj´.
3. Numer siedziby stada oraz numer miejsca utylizacji zw∏ok zwierzàt gospodarskich sk∏ada si´ z:
1) liter „PL”;
2) dziewi´ciu cyfr oznaczajàcych, nadawany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji
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producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci,
numer identyfikacyjny posiadacza zwierz´cia gospodarskiego albo podmiotu prowadzàcego zak∏ad utylizacyjny;

— w przypadku owiec i kóz, ka˝de zdarzenie powodujàce zmiany liczebnoÊci stada, a w szczególnoÊci:

3) trzech cyfr oznaczajàcych kolejny numer siedziby
stada albo numer miejsca utylizacji zw∏ok zwierzàt
gospodarskich.

2) zbycie zwierz´cia gospodarskiego poza granice
paƒstwa;

4. Kierownik biura wydaje posiadaczowi zwierz´cia gospodarskiego oraz podmiotowi prowadzàcemu
zak∏ad utylizacyjny zaÊwiadczenie o nadanym numerze w terminie 7 dni od dnia otrzymania zg∏oszenia,
o którym mowa w ust. 1.
5. Kierownik biura odmawia, w drodze decyzji,
nadania numeru siedziby stada albo numeru miejsca
utylizacji zw∏ok zwierz´cych, je˝eli nie zosta∏ nadany
numer, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´ do posiadacza zwierzàt gospodarskich w∏adajàcego nimi tymczasowo w zwiàzku z prowadzonym zarobkowo przewozem zwierzàt gospodarskich.
Art. 10. Z rejestru zwierzàt gospodarskich oznakowanych w ka˝dym czasie udost´pnia si´ nast´pujàce
dane:
1) w przypadku byd∏a, owiec i kóz:
a) numery identyfikacyjne wszystkich zwierzàt gospodarskich znajdujàcych si´ w siedzibie stada,
b) dla ka˝dego zwierz´cia gospodarskiego wykaz
wszystkich przemieszczeƒ, zaczynajàc od siedziby stada urodzenia albo siedziby stada, do którego dokonano przywozu, je˝eli zwierz´ gospodarskie przywieziono z paƒstwa trzeciego;
2) w przypadku Êwiƒ:
a) numery siedziby stada pochodzenia stada,
b) numer ostatniej siedziby stada;
3) w przypadku zwierzàt gospodarskich przywo˝onych z paƒstw trzecich — numer siedziby stada,
do której nastàpi∏o przemieszczenie.
Art. 11. 1. Prezes Agencji zapewnia organom Inspekcji Weterynaryjnej dost´p do wszystkich informacji zawartych w rejestrze zwierzàt gospodarskich oznakowanych, dotyczàcych przemieszczeƒ zwierzàt, którym nie towarzyszy Êwiadectwo zdrowia lub dokument przewozowy, o których mowa w przepisach
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób
zakaênych zwierzàt.
2. G∏ówny Lekarz Weterynarii ustali okres, przez
który Prezes Agencji zapewnia organom Inspekcji Weterynaryjnej dost´p do informacji, o których mowa
w ust. 1.
Art. 12. 1. Posiadacz zwierz´cia gospodarskiego
jest obowiàzany zg∏osiç kierownikowi biura w terminie 7 dni — w przypadku byd∏a, oraz w terminie 30 dni

1) przemieszczenie zwierz´cia gospodarskiego pomi´dzy stadami;

3) padni´cie albo zabicie zwierz´cia gospodarskiego;
4) ubój zwierz´cia gospodarskiego.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku
urodzenia si´ zwierz´cia gospodarskiego, jego przywozu z paƒstw trzecich albo z paƒstw cz∏onkowskich.
3. Posiadacz Êwiƒ jest obowiàzany zg∏osiç kierownikowi biura w terminie 30 dni:
1) zwi´kszenie lub zmniejszenie liczebnoÊci stada,
z wyjàtkiem urodzenia, przywozu z paƒstw trzecich albo paƒstw cz∏onkowskich,
2) ubój zwierz´cia gospodarskiego
— z podaniem liczby zwierzàt, które przyby∏y lub
uby∏y ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierz´cia.
4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do posiadaczy zwierzàt gospodarskich w∏adajàcych nimi tymczasowo w zwiàzku z:
1) prowadzeniem zarobkowego przewozu zwierzàt;
2) organizowaniem wystaw;
3) przetrzymywaniem
zwierzàt
gospodarskich
w miejscach gromadzenia zwierzàt;
4) przetrzymywaniem
zwierzàt
gospodarskich
w miejscu letniego wypasu byd∏a na terenie górskim w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 paêdziernika.
5. Podmiot przetrzymujàcy byd∏o w miejscu, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, jest obowiàzany bezzw∏ocznie poinformowaç posiadacza siedziby stada, u którego zwierz´ gospodarskie jest zarejestrowane, o zdarzeniach, o których mowa w ust. 1.
6. Podmiot prowadzàcy zak∏ad utylizacyjny jest
obowiàzany zg∏osiç kierownikowi biura w terminie
7 dni utylizacj´ zw∏ok zwierz´cia gospodarskiego.
7. Zg∏oszeƒ, o których mowa w ust. 1 i 3, dokonuje si´ na formularzach udost´pnionych przez Agencj´.
Rozdzia∏ 3
Rejestr koniowatych
Art. 13. 1. W rejestrze koniowatych gromadzi si´
dane dotyczàce:
1) posiadaczy koniowatych;
2) koniowatych.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres danych
zamieszczanych w rejestrze koniowatych, w zale˝noÊci
od gatunku, majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia
kontroli przemieszczania si´ koniowatych, ochron´
zdrowia ludzi oraz zwierzàt, a tak˝e obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 14. 1. Koniowate, z wyjàtkiem koniowatych
wolno ˝yjàcych, sà zaopatrywane w paszport konia albo paszport koniowatego innego ni˝ koƒ gatunku.
2. Posiadacz koniowatego jest obowiàzany do
zg∏oszenia urodzenia si´ koniowatego podmiotom,
o których mowa w art. 5.
3. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 2, z wyjàtkiem zg∏oszenia konia pe∏nej krwi angielskiej, konia
czystej krwi arabskiej i konia rasy k∏usak, nale˝y dokonaç w terminie 60 dni przed dniem opuszczenia przez
koniowatego gospodarstwa, ale nie póêniej ni˝ 30 dni
przed dniem od∏àczenia (odsadzenia) êrebi´cia od
matki.
4. W przypadku konia pe∏nej krwi angielskiej, konia
czystej krwi arabskiej i konia rasy k∏usak zg∏oszenia
nale˝y dokonaç w terminie 30 dni przed dniem opuszczenia przez konia gospodarstwa.
5. Po otrzymaniu zg∏oszenia podmiot, o którym
mowa w art. 5, nadaje koniowatemu numer identyfikacyjny i wydaje zg∏aszajàcemu paszport konia albo
paszport koniowatego innego ni˝ koƒ gatunku w ciàgu
60 dni od dnia otrzymania zg∏oszenia.
6. Podstawà wystawienia paszportu konia jest:
1) dla koni pe∏nej krwi angielskiej, koni czystej krwi
arabskiej, koni rasy k∏usak oraz kuców szetlandzkich — zidentyfikowanie konia oraz zaÊwiadczenie
o wpisie do ksi´gi, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich;
2) dla pozosta∏ych koni — zg∏oszenie posiadacza konia zawierajàce numery identyfikacyjne rodziców
konia.
7. Podstawà wystawienia paszportu koniowatego
innego ni˝ koƒ gatunku jest zg∏oszenie posiadacza tego koniowatego zawierajàce numery identyfikacyjne
rodziców koniowatego.

Poz. 872

gania mi´dzynarodowe i przepisy Unii Europejskiej dla tych paszportów oraz potrzeb´ zapewnienia kontroli przemieszczania koni;
2) wysokoÊç op∏at za:
a) dokonanie opisu s∏ownego i graficznego konia,
a w przypadku koni pe∏nej krwi angielskiej, koni
czystej krwi arabskiej, koni rasy k∏usak oraz kuców szetlandzkich — zidentyfikowanie konia,
b) zarejestrowanie konia,
c) wydanie paszportu konia lub jego duplikatu,
d) dokonanie zmian w rejestrze koniowatych
— uwzgl´dniajàc koszty ponoszone przez podmioty, o których mowa w art. 5.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzory paszportów koniowatych dla innych ni˝ konie gatunków, bioràc pod uwag´ potrzeb´ zapewnienia kontroli przemieszczania tych koniowatych;
2) wysokoÊç op∏at za:
a) dokonanie opisu s∏ownego i graficznego koniowatego innego ni˝ koƒ gatunku,
b) zarejestrowanie koniowatego innego ni˝ koƒ
gatunku,
c) wydanie paszportu koniowatego innego ni˝ koƒ
gatunku lub jego duplikatu,
d) dokonanie zmian w rejestrze koniowatych
— uwzgl´dniajàc koszty ponoszone przez podmioty, o których mowa w art. 5.
4. Rozporzàdzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2
i ust. 3 pkt 2, wydawane sà w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych.
Art. 16. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, posiadacz koniowatego jest obowiàzany zg∏osiç podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w terminie 7 dni, ka˝de zdarzenie
powodujàce zmian´ liczebnoÊci stada, z wyjàtkiem
urodzenia si´ koniowatego; obowiàzek zg∏oszenia dotyczy w szczególnoÊci:
1) padni´cia koniowatego;
2) zbycia koniowatego poza granice paƒstwa;
3) uboju koniowatego;

Art. 15. 1. Za czynnoÊci zwiàzane z dokonywaniem
opisu koniowatych, rejestrowaniem i wydawaniem
paszportów konia i paszportów koniowatego innego
ni˝ koƒ gatunku i ich duplikatów oraz dokonywaniem
zmian w tych rejestrach podmioty wymienione
w art. 5 pobierajà op∏aty.

4) zabicia koniowatego z nakazu organu Inspekcji
Weterynaryjnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

2. Posiadacz koniowatego przywiezionego z paƒstwa trzeciego jest obowiàzany zg∏osiç podmiotowi,
o którym mowa w art. 5, jego wwóz w terminie 30 dni
od dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej.

1) wzór paszportu konia, majàc na wzgl´dzie specyfik´ poszczególnych ras koni hodowlanych, wyma-

3. Posiadacz koniowatego przywiezionego z paƒstwa cz∏onkowskiego jest obowiàzany zg∏osiç pod-
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miotowi, o którym mowa w art. 5, jego wwóz w terminie 30 dni od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dokonujàc zg∏oszenia koniowatych przywiezionych z zagranicy, nale˝y przedstawiç podmiotowi,
o którym mowa w art. 5, paszporty lub inne dokumenty tych koniowatych wystawione za granicà.
5. Koniowate przywiezione z zagranicy sà zaopatrywane w paszporty, z wyjàtkiem koniowatych, które:
1) sà przeznaczone do uboju w terminie 30 dni od
dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej albo od dnia wwozu z paƒstwa cz∏onkowskiego;
2) posiadajà paszporty spe∏niajàce wymagania okreÊlone w przepisach niniejszej ustawy i przepisach
wydanych na jej podstawie.
6. Posiadacz paszportu koniowatego jest obowiàzany w terminie 7 dni do zwrotu paszportu podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w przypadku padni´cia,
zabicia albo uboju koniowatego.
7. W przypadku zmiany posiadacza koniowatego:
1) poprzedni i nowy posiadacz sà obowiàzani zawiadomiç o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot,
o którym mowa w art. 5;
2) poprzedni posiadacz koniowatego jest obowiàzany
przekazaç nowemu posiadaczowi wraz z tym zwierz´ciem jego paszport;
3) nowy posiadacz jest obowiàzany w terminie 7 dni
od dnia otrzymania paszportu zwierz´cia przekazaç ten dokument podmiotowi, o którym mowa
w art. 5, celem aktualizacji danych w nim zawartych;
4) op∏at´ za zmiany w rejestrze, o którym mowa
w art. 13 ust. 1, ponosi nowy posiadacz.
8. W przypadku utraty lub uszkodzenia paszportu
konia albo paszportu koniowatego innego ni˝ koƒ gatunku podmiot, o którym mowa w art. 5, wydaje duplikat tego paszportu.
Rozdzia∏ 4
Identyfikacja zwierzàt gospodarskich
Art. 17. 1. Zwierz´ gospodarskie podlega oznakowaniu.

Poz. 872

2) wytatuowaniu owcy i kozie numeru identyfikacyjnego zwierz´cia gospodarskiego albo zak∏adaniu
owcy i kozie na lewà ma∏˝owin´ usznà kolczyka
z numerem identyfikacyjnym zwierz´cia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka;
3) wytatuowaniu Êwini numeru identyfikacyjnego
zwierz´cia gospodarskiego albo zak∏adaniu na lewà ma∏˝owin´ usznà kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierz´cia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka.
3. Kolczyk zast´puje si´ duplikatem kolczyka w razie utraty lub uszkodzenia w sposób uniemo˝liwiajàcy
odczytanie umieszczonych na nim znaków.
4. Koszty zwiàzane z oznakowaniem zwierz´cia gospodarskiego ponosi jego posiadacz.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób oznakowania zwierzàt gospodarskich, w tym wzory znaków identyfikacyjnych oraz wymagania i warunki techniczne kolczyków dla zwierzàt gospodarskich, majàc na wzgl´dzie
zdrowie zwierzàt gospodarskich i trwa∏oÊç informacji
umieszczonych na kolczyku oraz obowiàzujàce w tym
zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 18. 1. Numer identyfikacyjny zwierz´cia gospodarskiego:
1) jest niepowtarzalny w skali kraju — w przypadku
owiec i kóz;
2) jest numerem siedziby stada, w której zwierz´ gospodarskie si´ urodzi∏o lub w której po raz pierwszy zosta∏o zg∏oszone do rejestru zwierzàt gospodarskich oznakowanych — w przypadku Êwiƒ;
3) umo˝liwia jednoznacznà identyfikacj´ owiec i kóz
wraz z ich miejscem urodzenia;
4) umo˝liwia okreÊlenie miejsca pochodzenia zwierzàt gospodarskich — w przypadku Êwiƒ;
5) jest przechowywany w rejestrze zwierzàt gospodarskich oznakowanych oraz wpisywany do dokumentów zwiàzanych z identyfikacjà i rejestracjà
zwierzàt.
2. Na wniosek posiadacza byd∏a, owiec lub kóz kierownik biura przydziela pul´ numerów identyfikacyjnych zwierzàt gospodarskich, którymi b´dà znakowane posiadane przez niego zwierz´ta gospodarskie.

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, polega

3. Kierownik biura przydziela pul´ numerów w terminie 2 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w ust. 2.

1) zak∏adaniu byd∏u kolczyków z numerem identyfikacyjnym zwierz´cia gospodarskiego albo duplikatu
kolczyka, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej
ustanawiajàcymi system identyfikacji i rejestracji
byd∏a i dotyczàcymi etykietowania wo∏owiny
i produktów z wo∏owiny;

4. Kierownik biura wydaje decyzj´ o odmowie
przydzielenia puli numerów identyfikacyjnych zwierzàt gospodarskich, je˝eli wniosek jest nieuzasadniony, a w szczególnoÊci, gdy liczba okreÊlona we wniosku znacznie przekracza liczb´ posiadanych zwierzàt
gospodarskich.

na:
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5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, sk∏adany jest
na formularzu udost´pnionym przez Agencj´.
Art. 19. 1. Posiadacz byd∏a jest obowiàzany do jego oznakowania i zg∏oszenia tego kierownikowi biura
przed dniem opuszczenia przez zwierz´ gospodarskie
siedziby stada, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni
od dnia urodzenia tego zwierz´cia.
2. Kierownik biura jest organem w∏aÊciwym
w sprawach zwiàzanych z wydawaniem paszportu byd∏a i jego duplikatu, przyjmowaniem zwrotu paszportu byd∏a oraz przyjmowaniem zwrotów tymczasowych
dokumentów identyfikacyjnych okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczàcych kolczyków
usznych, rejestrów hodowlanych i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji byd∏a.
3. Do czasu otrzymania paszportu byd∏a posiadacz
byd∏a, w przypadku przemieszczenia ciel´cia do
czwartego tygodnia ˝ycia, mo˝e pos∏ugiwaç si´ wystawionym przez siebie, na formularzu udost´pnionym przez Agencj´, tymczasowym dokumentem identyfikacyjnym byd∏a.
4. W przypadku utraty lub uszkodzenia paszportu
byd∏a Agencja wydaje duplikat tego paszportu.
5. Za wydanie paszportu byd∏a lub jego duplikatu
pobiera si´ op∏aty.
6. Agencja mo˝e zlecaç innym podmiotom wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z wydrukowaniem
i wydawaniem paszportów byd∏a lub ich duplikatów.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór paszportu byd∏a, majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia kontroli przemieszczania tych zwierzàt.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at za czynnoÊci zwiàzane z wydawaniem paszportów byd∏a lub ich duplikatów, uwzgl´dniajàc koszty druku oraz wysy∏ki ponoszone przez Agencj´.
Art. 20. 1. Z zastrze˝eniem art. 23, posiadacz owcy,
kozy lub Êwini jest obowiàzany niezw∏ocznie oznakowaç zwierz´ gospodarskie i zg∏osiç to kierownikowi
biura, nie póêniej jednak ni˝ przed dniem opuszczenia
przez zwierz´ gospodarskie siedziby stada, z tym ˝e
w przypadku Êwiƒ zg∏oszenie powinno okreÊlaç liczb´
tych zwierzàt.
2. Posiadacz owcy lub kozy przywiezionych z paƒstwa wysy∏ki i oznakowanych numerem identyfikacyjnym tego zwierz´cia nieb´dàcym numerem niepowtarzalnym w skali kraju jest obowiàzany do dodatkowego oznakowania tego zwierz´cia tatua˝em albo kolczykiem z numerem identyfikacyjnym zwierz´cia gospodarskiego nadanym przez Agencj´ i zg∏oszenia jej tego w terminie 7 dni od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poz. 872

3. Kierownik biura nakazuje, w drodze decyzji,
zmian´ numeru identyfikacyjnego zwierz´cia gospodarskiego nadanego w paƒstwie wysy∏ki oraz nakazuje za∏o˝enie kolczyka z nowo nadanym numerem na
koszt Agencji, w przypadku gdy numer identyfikacyjny
tego zwierz´cia nadany w paƒstwie wysy∏ki nie mo˝e
byç stosowany w Systemie.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do zwierzàt gospodarskich przeznaczonych na rzeê, które sà przywo˝one zgodnie z art. 22 bez nadawania numeru identyfikacyjnego zwierz´cia gospodarskiego, o którym mowa w art. 18.
Art. 21. 1. Posiadacz zwierz´cia gospodarskiego
nabywa kolczyki z numerami identyfikacyjnymi zwierzàt gospodarskich od dostawcy znajdujàcego si´ na
liÊcie, o której mowa w art. 26, sk∏adajàc zamówienie
na kolczyki bezpoÊrednio u dostawcy albo za poÊrednictwem kierownika biura na formularzu udost´pnionym przez Agencj´.
2. Posiadacz zwierz´cia gospodarskiego sk∏ada zamówienie na duplikaty kolczyków za poÊrednictwem
kierownika biura na formularzu udost´pnionym przez
Agencj´.
3. W zamówieniach, o których mowa w ust. 1 i 2,
posiadacz wskazuje dostawc´, od którego nabywa
kolczyk lub jego duplikat.
Art. 22. 1. Zwierz´ gospodarskie przywo˝one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z paƒstw trzecich,
które pozostaje na terytorium Unii Europejskiej, podlega oznakowaniu i zg∏oszeniu kierownikowi biura
przed opuszczeniem przez to zwierz´ gospodarstwa
przeznaczenia, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni
od dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej, chyba ˝e miejscem jego przeznaczenia jest
rzeênia, a ubój tego zwierz´cia nastàpi w terminie 30
dni od dnia przeprowadzenia tej kontroli — w przypadku owiec, kóz i Êwiƒ, albo 20 dni od dnia przeprowadzenia tej kontroli — w przypadku byd∏a.
2. Posiadacz zwierz´cia gospodarskiego przywiezionego z paƒstwa cz∏onkowskiego jest obowiàzany
zg∏osiç kierownikowi biura wwóz tego zwierz´cia
w terminie 7 dni od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba ˝e miejscem jego przeznaczenia jest rzeênia, a ubój zwierz´cia nastàpi w terminie 30 dni od dnia wwozu — w przypadku owiec, kóz
i Êwiƒ, albo 20 dni — w przypadku byd∏a.
3. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, posiadacz byd∏a do∏àcza dokument potwierdzajàcy pochodzenie z paƒstwa trzeciego.
4. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 2, posiadacz byd∏a do∏àcza paszport tego zwierz´cia wydany
w paƒstwie cz∏onkowskim.
Art. 23. 1. Posiadacz zwierz´cia gospodarskiego,
z wyjàtkiem podmiotu prowadzàcego rzeêni´, zarobkowy przewóz zwierzàt oraz przetrzymujàcego zwierz´ta w miejscach gromadzenia zwierzàt, na wysta-
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wach lub pastwiskach, jest obowiàzany prowadziç
ksi´g´ rejestracji, w której podaje si´ numer siedziby
stada oraz liczb´ zwierzàt gospodarskich w siedzibie
stada.

Poz. 872
Rozdzia∏ 5
Lista dostawców

Art. 26. 1. Agencja prowadzi list´ dostawców.
2. Ksi´g´ rejestracji prowadzi si´ w formie ksià˝kowej lub przy zastosowaniu systemów informatycznych, odr´bnie dla poszczególnych gatunków zwierzàt
gospodarskich w ka˝dej siedzibie stada, w sposób zabezpieczajàcy dane przed ich utratà.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
podmiotu prowadzàcego zarobkowy skup i sprzeda˝
zwierzàt.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób prowadzenia ksi´gi rejestracji, zakres danych umieszczanych
w ksi´dze rejestracji dla poszczególnych gatunków
zwierzàt gospodarskich, a tak˝e wzór ksi´gi rejestracji
prowadzonej w formie ksià˝kowej, bioràc pod uwag´
mo˝liwoÊç ustalania wszelkich przemieszczeƒ zwierzàt
gospodarskich oraz ochron´ zdrowia ludzi oraz zwierzàt, a tak˝e obowiàzujàce w tym zakresie przepisy
Unii Europejskiej.
Art. 24. 1. Podmiot przetrzymujàcy zwierz´ta
w miejscach gromadzenia zwierzàt, na wystawach lub
pastwiskach jest obowiàzany do prowadzenia ewidencji zwierzàt przywiezionych do tych miejsc, w formie
ksià˝kowej lub przy zastosowaniu systemów informatycznych.

2. Wpis na list´ dostawców, o której mowa
w ust. 1, nast´puje po:
1) przed∏o˝eniu przez wnioskodawc´ dokumentu wydanego przez akredytowanà jednostk´ certyfikujàcà zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodnoÊci, zwanego dalej „certyfikatem”, stwierdzajàcego, ˝e dostarczany kolczyk b´dzie spe∏nia∏ okreÊlone przepisami wymagania;
2) zawarciu umowy, o której mowa w art. 27.
3. Lista dostawców, o której mowa w ust. 1, jest
podawana do publicznej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty na danym terenie.
Art. 27. Umowa mi´dzy Agencjà a podmiotem zamierzajàcym dostarczaç kolczyki lub duplikaty kolczyków zawiera w szczególnoÊci:
1) okres obowiàzywania umowy oraz sposób rozwiàzania umowy;
2) zobowiàzanie do:
a) terminowego dostarczania kolczyków i ich duplikatów zgodnie z przyj´tymi zamówieniami
sk∏adanymi przez Agencj´ lub posiadaczy zwierzàt,

2. Posiadacz zwierz´cia, które ma byç przewiezione do lub z miejsca gromadzenia zwierzàt, na wystaw´ lub pastwisko, przedstawia podmiotowi prowadzàcemu to miejsce Êwiadectwo zdrowia zwierz´cia, je˝eli Êwiadectwo to jest wymagane w przepisach
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób
zakaênych zwierzàt, a w przypadku byd∏a i koniowatych — równie˝ jego paszport.

Art. 28. 1. W przypadku gdy certyfikat wydany dostawcy zosta∏ cofni´ty albo uniewa˝niony, w∏aÊciwa
akredytowana jednostka certyfikujàca niezw∏ocznie informuje o tym Agencj´.

3. Podmiot prowadzàcy zarobkowy przewóz zwierzàt jest obowiàzany do prowadzenia, odr´bnie dla
ka˝dego pojazdu, ewidencji przewo˝onych zwierzàt
w formie ksià˝kowej lub przy zastosowaniu systemów
informatycznych.

2. Prezes Agencji niezw∏ocznie rozwiàzuje umow´
z dostawcà i skreÊla go z listy, o której mowa w art. 26,
w przypadku gdy certyfikat wydany przez akredytowanà jednostk´ certyfikujàcà zosta∏ dostawcy cofni´ty
lub uniewa˝niony lub gdy dostawca:

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 1 i 3, zakres danych zamieszczanych w tych ewidencjach, a tak˝e wzory tych
ewidencji prowadzonych w formie ksià˝kowej, majàc
na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia kontroli przemieszczania si´ zwierzàt, ochron´ zdrowia ludzi oraz
zwierzàt, a tak˝e obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 25. Podmiot prowadzàcy ksi´g´ rejestracji,
o której mowa w art. 23, lub ewidencje, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 3, jest obowiàzany przechowywaç
dane w nich zawarte przez okres 3 lat od dnia utraty
posiadania zwierz´cia.

b) sk∏adania Prezesowi Agencji miesi´cznych raportów dotyczàcych dostarczonych kolczyków
i duplikatów kolczyków.

1) zaprzesta∏ dostarczania kolczyków;
2) dostarcza kolczyki, które nie spe∏niajà okreÊlonych
przepisami wymagaƒ;
3) nie sk∏ada do Agencji raportów, o których mowa
w art. 27 pkt 2 lit. b.
Rozdzia∏ 6
Nadzór oraz kontrola w zakresie identyfikacji
i rejestracji zwierzàt
Art. 29. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawujà nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierzàt.
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2. Sprawujàc nadzór, o którym mowa w ust. 1, organy Inspekcji Weterynaryjnej:
1) majà w szczególnoÊci prawo do bezpoÊredniego
dost´pu do danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz do wprowadzania
korekt i uzupe∏nieƒ w tych rejestrach;
2) przeprowadzajà kontrole na miejscu w siedzibie
stada dotyczàce oznakowania i rejestracji zwierzàt,
w szczególnoÊci wype∏niania obowiàzku prowadzenia ksi´gi rejestracji i wyposa˝enia byd∏a oraz
koniowatych w paszporty.
Art. 30. 1. Posiadacz zwierz´cia gospodarskiego
jest obowiàzany do udzielania Agencji informacji
zwiàzanych z identyfikacjà i rejestracjà zwierzàt gospodarskich w terminie wyznaczonym przez Agencj´.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane sà na formularzach dostarczonych przez Agencj´ i na jej koszt.
3. W przypadku stwierdzenia rozbie˝noÊci pomi´dzy danymi zawartymi w rejestrze zwierzàt gospodarskich oznakowanych a informacjami uzyskanymi od
posiadaczy tych zwierzàt Agencja mo˝e przeprowadziç kontrol´ w siedzibie stada oraz w miejscach gromadzenia zwierzàt, na wystawach, pastwiskach,
w miejscach utylizacji zw∏ok zwierzàt i w rzeêniach.
4. W przypadku stwierdzenia rozbie˝noÊci pomi´dzy danymi zawartymi w rejestrze koniowatych a informacjami uzyskanymi od posiadaczy tych zwierzàt
podmiot, o którym mowa w art. 5, mo˝e wystàpiç do
organów Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli majàcej na celu wyjaÊnienie tych rozbie˝noÊci.
Art. 31. 1. CzynnoÊci kontrolne mogà wykonywaç
osoby posiadajàce pisemne imienne upowa˝nienie
wydane odpowiednio przez:
1) powiatowego lekarza weterynarii;
2) dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji.
2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera miejsce i zakres kontroli oraz podstaw´ prawnà do
jej wykonywania.
3. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych
osoba upowa˝niona do ich wykonywania jest obowiàzana okazaç upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1.

4) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z przedmiotem kontroli, sporzàdzania z nich odpisów, wyciàgów, kopii lub fotokopii oraz zabezpieczania tych
dokumentów, a tak˝e ˝àdania wydruków z dokumentów prowadzonych przy zastosowaniu systemów informatycznych.
5. Osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne sporzàdza z tych czynnoÊci protokó∏.
6. Protokó∏, o którym mowa w ust. 5, podpisuje
osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne oraz kontrolowany. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u
przez kontrolowanego, protokó∏ podpisuje tylko osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne, dokonujàc w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.
7. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza si´
z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, o którym mowa w ust. 5, mo˝e w terminie 3 dni od dnia dor´czenia protoko∏u zg∏osiç, na piÊmie, odpowiednio
powiatowemu lekarzowi weterynarii lub dyrektorowi
oddzia∏u regionalnego Agencji, zastrze˝enia do ustaleƒ zawartych w tym protokole.
8. Powiatowy lekarz weterynarii i dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji przekazujà sobie nawzajem
protoko∏y, o których mowa w ust. 5.
9. W przypadku, o którym mowa w art. 30 ust. 4,
organy Inspekcji Weterynaryjnej informujà podmiot,
o którym mowa w art. 5, o wynikach przeprowadzonej
kontroli.
10. Po przeprowadzeniu kontroli powiatowy lekarz
weterynarii albo dyrektor oddzia∏u regionalnego
Agencji mo˝e wydaç decyzj´ nakazujàcà usuni´cie
stwierdzonych uchybieƒ w okreÊlonym terminie.
Art. 32. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Agencja oraz podmioty, o których mowa w art. 5, sà obowiàzane do wspó∏pracy w zakresie zapewnienia prawid∏owego funkcjonowania Systemu.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób wspó∏pracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji oraz podmiotów, o których mowa w art. 5, sposób i zakres dokonywania korekt i uzupe∏nieƒ w rejestrach, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego funkcjonowania Systemu.
Rozdzia∏ 7

4. Osoby upowa˝nione do wykonywania czynnoÊci kontrolnych majà prawo do:
1) wst´pu do siedziby stada, miejsc gromadzenia
zwierzàt, na pastwiska, na wystawy, do miejsc utylizacji zw∏ok zwierzàt i rzeêni;
2) dost´pu do zwierzàt;
3) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji zwiàzanych z przedmiotem kontroli;

Poz. 872

Przepisy karne
Art. 33. 1. Kto:
1) b´dàc posiadaczem zwierz´cia gospodarskiego
lub podmiotem prowadzàcym zak∏ad utylizacyjny,
nie zg∏asza kierownikowi biura siedziby stada,
miejsca utylizacji zw∏ok zwierz´cych w celu nadania numeru siedziby stada lub numeru miejsca
utylizacji zw∏ok zwierzàt gospodarskich,
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Poz. 872

2) prowadzàc zak∏ad utylizacji, nie zg∏asza kierownikowi biura w terminie 7 dni utylizacji zw∏ok zwierzàt gospodarskich,

Art. 35. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

3) b´dàc posiadaczem paszportu koniowatego, nie
zwraca w terminie 7 dni paszportu koniowatego
podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w przypadku padni´cia albo uboju koniowatego,

Art. 36. 1. Zwierz´ta gospodarskie oznakowane na
podstawie dotychczasowych przepisów uznaje si´ za
oznakowane w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

4) b´dàc posiadaczem zwierz´cia gospodarskiego,
nie dokonuje jego oznakowania zgodnie z przepisami ustawy,
5) b´dàc posiadaczem koniowatego, nie zaopatruje
go w odpowiedni paszport,
6) b´dàc posiadaczem zwierz´cia przywiezionego
z paƒstwa cz∏onkowskiego albo paƒstwa trzeciego, nie zg∏asza kierownikowi biura albo podmiotowi, o którym mowa w art. 5, wwozu zwierz´cia
zgodnie z przepisami ustawy,
7) b´dàc posiadaczem zwierz´cia gospodarskiego,
z wyjàtkiem podmiotu prowadzàcego rzeênie, zarobkowy przewóz zwierzàt oraz przetrzymujàcego
zwierz´ta w miejscach gromadzenia zwierzàt, na
wystawach lub pastwiskach, nie prowadzi ksi´gi
rejestracji lub b´dàc podmiotem przetrzymujàcym
zwierz´ta w miejscach gromadzenia zwierzàt, na
wystawach lub pastwiskach albo prowadzàc zarobkowy przewóz zwierzàt, nie prowadzi ewidencji
zwierzàt przywiezionych do tych miejsc,
8) b´dàc posiadaczem zwierz´cia gospodarskiego,
nie zg∏asza Agencji informacji zwiàzanych z identyfikacjà i rejestracjà zwierzàt gospodarskich lub
uniemo˝liwia Agencji przeprowadzanie kontroli
w siedzibie stada oraz w miejscach gromadzenia
zwierzàt, na wystawach, pastwiskach, w miejscach utylizacji zw∏ok zwierzàt i rzeêniach
— podlega karze grzywny albo karze nagany.
2. Orzekanie w sprawach o czyny okreÊlone w
ust. 1 nast´puje w trybie przepisów Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia.
Rozdzia∏ 8
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 34. 1. Do czasu wyczerpania zapasu kolczyków
dla byd∏a Agencja wydaje kolczyki nieodp∏atnie posiadaczom byd∏a nieoznakowanego, wed∏ug kolejnoÊci
zg∏oszeƒ.
2. Do dnia 31 grudnia 2004 r. Agencja wydaje nieodp∏atnie:

2. Byd∏o i konie zaopatrzone w paszport wydany
na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje si´
za zaopatrzone w paszport w rozumieniu przepisów
niniejszej ustawy.
3. Ksi´gi rejestracji dla byd∏a, owiec i kóz wydane
i prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje si´ za wydane i prowadzone w rozumieniu
przepisów niniejszej ustawy.
Art. 37. 1. Owce i kozy oznakowane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy oraz nie poêniej ni˝ 14 dni od
tego dnia, za pomocà znaku identyfikacyjnego pozwalajàcego na odczytanie numeru identyfikacyjnego
nadanego przez podmiot prowadzàcy ksi´g´ lub rejestr w zakresie owiec i kóz, w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich, nie podlegajà powtórnemu oznakowaniu na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie.
2. Nie poêniej ni˝ 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy podmiot prowadzàcy ksi´g´ lub rejestr w zakresie owiec i kóz, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich, udost´pni nieodp∏atnie Agencji dane zawarte w tych ksi´gach lub rejestrach, niezb´dne do prowadzenia przez
Agencj´ rejestru zwierzàt gospodarskich oznakowanych.
Art. 38. Dane pozyskane do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy przez:
1) Agencj´ w celu prowadzenia rejestru zwierzàt
oznakowanych lub zaopatrzonych w paszporty,
2) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 752, z póên. zm.1)), w celu prowadzenia
ksiàg i rejestru koni,
3) organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu prowadzenia rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 5
i art. 31 ustawy wymienionej w pkt 2
— wykorzystuje si´ przy tworzeniu Systemu.

1) ksi´gi rejestracji oraz dodatkowe kartki wsadowe
do tych ksiàg — posiadaczom byd∏a;

Art. 39. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o rejestrze zwierzàt oznakowanych lub zaopatrzonych

2) ksi´gi rejestracji oraz dodatkowe kartki wsadowe
do tych ksiàg — posiadaczom owiec, kóz i Êwiƒ.

———————

3. Do czasu wyczerpania zapasu druków paszporty
koni mogà byç wydawane wed∏ug wzoru okreÊlonego
w dotychczasowych przepisach.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976,
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165,
poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.
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w paszporty, rozumie si´ przez to rejestr zwierzàt gospodarskich oznakowanych.
Art. 40. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 7 ust. 27 pkt 1, pkt 3—5 ustawy
wymienionej w art. 38 pkt 2, zachowujà moc do dnia
wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych
odpowiednio na podstawie art. 8 ust. 4, art. 13 ust. 2,
art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ust. 5, art. 19 ust. 7, art. 23
ust. 4 oraz art. 24 ust. 4 niniejszej ustawy.

Poz. 872 i 873

Art. 41. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem:
1) art. 34, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia;
2) art. 14 ust. 6 pkt 2 i ust. 7, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

873
USTAWA
z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ubezpieczenie spo∏eczne rolników, zwane
dalej „ubezpieczeniem”, obejmuje, na zasadach okreÊlonych w ustawie, rolników i pracujàcych z nimi domowników, którzy:
1) posiadajà obywatelstwo polskie lub
2) przebywajà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy lub karty
pobytu wydanej w zwiàzku z uzyskaniem
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie si´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ubezpieczenie obejmuje obywateli, o których mowa w ust. 1 pkt 3, je˝eli przepisy
Unii Europejskiej dotyczàce stosowania
systemów zabezpieczenia spo∏ecznego nie
stanowià inaczej.”;
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
12 wrzeÊnia 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o
dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 26 kwietnia
2001 r. o rentach strukturalnych.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531,
z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229,
poz. 2273.

2) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Kasy jest centralnym organem administracji rzàdowej, podleg∏ym ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.”;
3) art. 5a otrzymuje brzmienie:
„Art. 5a. 1. Rolnik lub domownik, który podlega
ubezpieczeniu w pe∏nym zakresie
z mocy ustawy nieprzerwanie przez co
najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej opodatkowanej zgodnie z przepisami o zrycza∏towanym podatku dochodowym lub rozpocznie wspó∏prac´
przy prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci, podlega nadal temu ubezpieczeniu, je˝eli
nie jest pracownikiem i nie pozostaje
w stosunku s∏u˝bowym.
2. Rolnik lub domownik, o którym mowa
w ust. 1, podlega nadal ubezpieczeniu,
je˝eli w terminie 14 dni od dnia rozpocz´cia wykonywania pozarolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rozpocz´cia wspó∏pracy przy prowadzeniu
tej dzia∏alnoÊci z∏o˝y Kasie oÊwiadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia oraz udokumentuje spe∏nienie warunków opodatkowania tej dzia∏alnoÊci w formie zrycza∏towanego podatku
dochodowego w terminie 7 dni od
dnia otrzymania dokumentu ustalajàcego przez organ podatkowy t´ form´
opodatkowania.
3. Niezachowanie któregokolwiek z terminów, o których mowa w ust. 2, jest
równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z koƒcem kwarta∏u, w którym rolnik

