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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierzàt gospodarskich 
oznakowanych2)

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt
(Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rejestr zwierzàt gospodarskich oznakowanych
z gatunku: byd∏o, owce i kozy zawiera:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres, numer ewidencyjny Po-
wszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
LudnoÊci (PESEL) albo numer identyfikacyjny
w krajowym rejestrze urz´dowym podmiotów go-
spodarki narodowej (REGON) posiadacza zwie-
rz´cia gospodarskiego;

2) numer identyfikacyjny zwierz´cia gospodarskiego;

3) dat´ urodzenia zwierz´cia gospodarskiego i nu-
mer siedziby stada, w którym to zwierz´ si´ uro-
dzi∏o;

4) numery kolejnych siedzib stad, w których zwierz´
gospodarskie przebywa∏o, oraz numer siedziby
stada, w którym zwierz´ gospodarskie obecnie
przebywa;

5) numer miejsca utylizacji zw∏ok zwierzàt gospodar-
skich, je˝eli by∏y one utylizowane;

6) numer identyfikacyjny matki zwierz´cia gospodar-
skiego, a w przypadku urodzenia zwierz´cia gospo-

darskiego w wyniku przenoszenia zarodka — nu-
mer identyfikacyjny dawczyni zarodka albo daw-
czyni komórki jajowej, zaÊ w przypadku zwierz´cia
gospodarskiego przywiezionego z paƒstwa trzecie-
go — numer identyfikacyjny nadany po przeprowa-
dzeniu granicznej kontroli weterynaryjnej;

7) numer identyfikacyjny ojca zwierz´cia gospodar-
skiego, a w przypadku sztucznego unasiennienia
— numer identyfikacyjny dawcy nasienia, je˝eli
jest znany;

8) poprzedni numer identyfikacyjny zwierz´cia go-
spodarskiego, w przypadku jego zmiany;

9) poprzedni numer identyfikacyjny zwierz´cia go-
spodarskiego nadany w paƒstwie trzecim, w przy-
padku zwierzàt sprowadzanych z tego paƒstwa, je-
˝eli jest znany;

10) p∏eç i ras´ zwierz´cia gospodarskiego;

11) oznaczenie typu u˝ytkowego zwierz´cia gospo-
darskiego: mi´sny, mleczny albo kombinowany;

12) oznaczenie paƒstwa pochodzenia;

13) w przypadku przemieszczania zwierz´cia gospo-
darskiego, nast´pujàce informacje: 

a) przyczyn´ przemieszczenia tego zwierz´cia,

b) oznaczenie paƒstwa, do którego jest prze-
mieszczane to zwierz´,

c) dat´ przemieszczenia tego zwierz´cia z siedziby
stada lub do siedziby stada oraz numery tych
siedzib stad;

14) dat´ padni´cia, zabicia albo informacje dotyczàce
uboju zwierz´cia gospodarskiego w rzeêni obej-
mujàce:

a) dat´ przyj´cia tego zwierz´cia do rzeêni,

b) dat´ uboju tego zwierz´cia,

c) numer partii uboju tego zwierz´cia,

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

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-
wienia:
— dyrektywy 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r.

w sprawie problemów zdrowotnych zwierzàt wp∏ywajà-
cych na handel wewnàtrzwspólnotowy byd∏em i trzodà
chlewnà (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964),

— decyzji Komisji 2000/678 z dnia 23 paêdziernika 2000 r.
ustanawiajàcej szczegó∏owe zasady rejestracji gospo-
darstw w krajowych bazach danych Êwiƒ, przewidzia-
nych w dyrektywie Rady 64/432/EWG (Dz. Urz. 
WE L 281 z 07.11.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczonych w niniejszym rozporzàdzeniu, doty-
czà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.



15) dat´ wydania paszportu byd∏a lub duplikatu pasz-
portu byd∏a, je˝eli zosta∏ on wydany;

16) potwierdzenie wydania duplikatu kolczyka, je˝eli
zosta∏ on wydany;

17) status epizootyczny siedziby stada;

18) informacje o nakazach lub zakazach dotyczàcych
zwierz´cia gospodarskiego, wydanych przez In-
spekcj´ Weterynaryjnà.

§ 2. Rejestr zwierzàt gospodarskich oznakowanych
z gatunku Êwinie zawiera:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres, numer ewidencyjny Po-
wszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
LudnoÊci (PESEL) albo numer identyfikacyjny
w krajowym rejestrze urz´dowym podmiotów go-
spodarki narodowej (REGON) posiadacza zwie-
rz´cia;

2) numer siedziby stada, w którym zwierz´ si´ uro-
dzi∏o;

3) numery kolejnych siedzib stad, w których zwierz´
gospodarskie przebywa∏o, oraz numer siedziby
stada, w którym zwierz´ gospodarskie obecnie
przebywa; 

4) numer miejsca utylizacji zw∏ok zwierzàt gospodar-
skich, je˝eli by∏y one utylizowane;

5) ogólnà liczb´ zwierzàt gospodarskich w stadzie
oraz liczb´ zwierzàt gospodarskich w stadzie o da-
nym numerze identyfikacyjnym;

6) poprzedni numer identyfikacyjny zwierz´cia go-
spodarskiego, w przypadku jego zmiany;

7) w przypadku zwi´kszenia liczebnoÊci stada, infor-
macje o:

a) dacie przybycia zwierzàt gospodarskich do stada,

b) numerze siedziby stada, z którego zwierz´ta
gospodarskie przyby∏y do stada,

c) ogólnej liczbie zwierzàt gospodarskich, które
przyby∏y do stada, oraz liczbie zwierzàt gospo-
darskich, które przyby∏y do stada, o danym nu-
merze identyfikacyjnym,

d) przyczynie zmiany liczebnoÊci stada;

8) w przypadku zmniejszenia liczebnoÊci stada, infor-
macje o: 

a) dacie ubycia zwierzàt gospodarskich ze stada,

b) numerze siedziby stada, do którego zwierz´ta
gospodarskie zosta∏y przemieszczone,

c) ogólnej liczbie zwierzàt gospodarskich, które
uby∏y ze stada, oraz liczbie zwierzàt gospodar-
skich, które uby∏y ze stada, o danym numerze
identyfikacyjnym,

d) przyczynie zmiany liczebnoÊci stada;

9) dat´ padni´cia, zabicia albo nast´pujàce informa-
cje dotyczàce uboju zwierz´cia gospodarskiego
w rzeêni:

a) dat´ przyj´cia tego zwierz´cia do rzeêni,

b) dat´ uboju tego zwierz´cia,

c) numer partii uboju tego zwierz´cia,

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

10) potwierdzenie wydania duplikatu kolczyka, je˝eli
zosta∏ on wydany;

11) status epizootyczny siedziby stada;

12) informacje o nakazach lub zakazach dotyczàcych
zwierzàt gospodarskich, wydanych przez Inspekcj´
Weterynaryjnà.

§ 3. Je˝eli posiadacz zwierz´cia gospodarskiego
nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, to w re-
jestrze zwierzàt gospodarskich oznakowanych, za-
miast numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektro-
nicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL), za-
mieszcza si´ numer paszportu lub innego dokumentu
stwierdzajàcego to˝samoÊç tego posiadacza.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca
2002 r. w sprawie oznakowania byd∏a, paszportów byd∏a,
prowadzenia rejestru byd∏a i ksi´gi rejestracji stada byd∏a
(Dz. U. Nr 131, poz. 1114) oraz rozporzàdzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w spra-
wie oznakowania owiec, kóz oraz Êwiƒ, paszportów koni,
prowadzenia rejestrów i ksiàg rejestracji (Dz. U. Nr 112,
poz. 1063), które na podstawie art. 40 ustawy z dnia 
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierzàt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) tracà moc z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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