
PROJEKT 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I
1)

 

z dnia ………………………………….. 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry 

koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych 

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z 2009 r. Nr 116, poz. 976, z 2012 r. 

poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 29) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. 

w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy 

organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 

podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze 

zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych 

koniowatych (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 400) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Prezesowi Agencji oraz podmiotowi 

prowadzącemu centralną bazę danych koniowatych wykaz lekarzy weterynarii 

niebędących pracownikami Inspekcji wyznaczonych do wykonywania ustawowych 

zadań Inspekcji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, d i pkt 1a lit. b i c ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, 

z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2014 r. poz. 29), które zostały upoważnione 

odpowiednio do dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz do 

centralnej bazy danych koniowatych, zwanych dalej „wyznaczonymi lekarzami 

weterynarii”.”; 

                                                 

1)
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie  

§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 
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2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Agencja: 

1) udostępnia upoważnionym pracownikom Inspekcji stanowiska pracy w biurach 

powiatowych Agencji w celu umożliwienia wyszukiwania i przeglądania danych, 

o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a - r i pkt 3 lit. a - r, lub sporządzania 

wydruków tych danych oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania 

i uzupełniania danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s; 

2) udostępnia wyznaczonym lekarzom weterynarii stanowiska pracy w biurach 

powiatowych Agencji w celu umożliwienia wyszukiwania i przeglądania danych, 

o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, lub sporządzania wydruków tych 

danych; 

3) przydziela upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu 

umożliwiające wyszukiwanie i przeglądanie danych, o których mowa w § 9 ust. 1 

pkt 2 lit. a - r i pkt 3 lit. a - r, oraz wyszukiwanie, przeglądanie, korygowanie 

i uzupełnianie danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s; 

4) przydziela wyznaczonym lekarzom weterynarii identyfikatory i kody dostępu 

umożliwiające wyszukiwanie i przeglądanie danych, o których mowa w § 9 ust. 1 

pkt 2 i pkt 3; 

5) przeprowadza szkolenia upoważnionych pracowników Inspekcji w zakresie 

wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a - r 

i pkt 3 lit. a - r, oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania 

danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s; 

6) przeprowadza szkolenia wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie 

wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3.”; 

3) w § 6: 

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) zapewnia upoważnionym pracownikom Inspekcji oraz wyznaczonym 

lekarzom weterynarii bezpośredni dostęp do centralnej bazy danych 

koniowatych; 

2) przydziela upoważnionym pracownikom Inspekcji oraz wyznaczonym 

lekarzom weterynarii identyfikatory i kody dostępu umożliwiające 

wyszukiwanie i przeglądanie danych zawartych w centralnej bazie danych 

koniowatych;”, 
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b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) przeprowadza szkolenia wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie 

wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI 
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UZASADNIENIE 

 

 

 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie sprawie wykonywania 

nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji 

Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów 

prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt 

gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych 

koniowatych stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia  

2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, 

poz. 1281, z 2009 r. Nr 116, poz. 976, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 29). 

Opracowanie projektowanego rozporządzenia wynika z wniosków zgłaszanych do 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Główny Inspektorat Weterynarii, Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Polski Związek Hodowców Koni 

(PZHK). Podmioty te wnioskowały o zmianę ww. rozporządzenia w taki sposób, aby 

oprócz upoważnionych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (IW), dostęp do danych 

zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez 

ARiMR, a także danych zawartych w centralnej bazie danych koniowatych (CBDK), 

prowadzonej przez PZHK, mieli również lekarze weterynarii, niebędący pracownikami 

IW, wyznaczeni przez powiatowych lekarzy weterynarii na podstawie art. 16 ust. 1 z dnia 

29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744,  

z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2014 r. poz. 29) do wykonywania ustawowych zadań 

IW, których powiatowi lekarze weterynarii nie są w stanie wykonać z przyczyn 

finansowych lub organizacyjnych.  

 Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

organy IW, ARiMR oraz podmioty prowadzące rejestry koniowatych, w tym PZHK 

prowadzący CBDK, są obowiązane do współpracy w zakresie zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Mając na 

uwadze, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy organy IW sprawują nadzór w zakresie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt, ARiMR oraz podmioty prowadzące rejestry 



- 5 - 
 

 

koniowatych, w tym PZHK prowadzący CBDK, zapewniają organom IW lub osobom 

upoważnionym przez te organy: 

     1) dostęp do danych zawartych odpowiednio w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych, rejestrach koniowatych lub CBDK, przez: 

a) umożliwienie wglądu odpowiednio do rejestru zwierząt gospodarskich 

oznakowanych lub centralnej bazy danych, w tym również za pomocą sieci Internet, 

b) udostępnienie informatycznych nośników danych, 

c) umożliwienie sporządzania wydruków tych danych; 

     2) dostęp do innych danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt przez: 

a) umożliwienie wglądu do dokumentów, 

b) przekazywanie na żądanie pisemnych lub ustnych informacji objętych tym 

systemem, 

c) umożliwienie sporządzania odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii dokumentów; 

    3) możliwość: 

a) wprowadzania odpowiednio do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych 

informacji o statusie epizootycznym zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib 

stad lub do CBDK informacji o statusie epizootycznym koniowatych oraz informacji,  

o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. l rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia  

6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG  

w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 7.06.2008,  

str. 3), 

b) dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach koniowatych  

i w CBDK oraz w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. 

 Niniejszy projekt rozporządzenia przewiduje umożliwienie dostępu do systemu 

identyfikacji i rejestracji zwierząt lekarzom weterynarii wyznaczonym na podstawie  

art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie określonym w art. 32 ust. 2 

pkt 1 i 2 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.  

Dostęp określony w art. 32 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy dotyczący wprowadzania 

odpowiednio do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie 

epizootycznym zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad lub do CBDK 

informacji o statusie epizootycznym koniowatych oraz informacji, o których mowa  

w art. 21 ust. 1 lit. l wyżej wymienionego rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008,  
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a także dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach koniowatych i w 

CBDK oraz w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, pozostawiono do 

wyłącznych kompetencji upoważnionych pracowników IW. 

Powyższe rozwiązanie zapewni zwiększenie kontroli przestrzegania przepisów 

dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz poprawi nadzór IW nad rzeźniami, 

miejscami gromadzenia, skupu i sprzedaży zwierząt gospodarskich, ponieważ 

większość zadań z tym związanych realizują lekarze weterynarii wyznaczeni przez 

powiatowych lekarzy weterynarii zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji 

Weterynaryjnej. Jednocześnie, ograniczenie możliwości wprowadzania danych do 

rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, jak też do CBDK, w zakresie, o którym 

mowa w art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jest 

zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342,  

z późn. zm.), zgodnie z którymi wyłącznie powiatowy lekarz weterynarii ma prawo 

wydawania decyzji dotyczącej statusu epizootycznego zwierząt lub siedzib stad,  

w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. 

 W projektowanym rozporządzeniu nie ma konieczności zamieszczenia przepisów 

przejściowych, bowiem nie zmienia ono dotychczas stosowanych zasad wykonywania 

nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów IW, ARiMR  

i PZHK. 

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku  

z tym nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r.  

Nr 65, poz. 597). 

 Projekt rozporządzenia został zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres styczeń-czerwiec 2014 r. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337,  

z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz Nr 161, poz. 966), projekt rozporządzenia zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 





Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów 

prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian 

w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach 

koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Agnieszka Staniszewska tel. 22 623 14 59 

agnieszka.staniszewska@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia 
28.03.2014. 

 

Źródło:  

ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac: 13 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Umożliwienie dostępu do danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), a także danych zawartych w centralnej bazie danych 

koniowatych (CBDK), prowadzonej przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK), oprócz upoważnionych 

pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (IW), również lekarzom weterynarii, niebędącym pracownikami IW, 

wyznaczonym przez powiatowych lekarzy weterynarii na podstawie art. 16 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.) do wykonywania ustawowych zadań IW, których 

powiatowi lekarze weterynarii nie są w stanie wykonać z przyczyn finansowych lub organizacyjnych.  

 

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

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt organy IW, ARiMR oraz podmioty 

prowadzące rejestry koniowatych, w tym PZHK prowadzący CBDK, są obowiązane do współpracy w zakresie zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. 

ustawy organy IW sprawują nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ARiMR oraz podmioty prowadzące 

rejestry koniowatych, w tym PZHK prowadzący CBDK, zapewniają organom IW lub osobom upoważnionym przez te 

organy: 

     1) dostęp do danych zawartych odpowiednio w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach 

koniowatych lub CBDK, przez: 

a)umożliwienie wglądu odpowiednio do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub centralnej bazy danych, w tym 

również za pomocą sieci Internet, 

b)udostępnienie informatycznych nośników danych, 

c)umożliwienie sporządzania wydruków tych danych; 

     2) dostęp do innych danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt przez: 

a)umożliwienie wglądu do dokumentów, 

b)przekazywanie na żądanie pisemnych lub ustnych informacji objętych tym systemem, 

c)umożliwienie sporządzania odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii dokumentów; 

    3) możliwość: 

a)wprowadzania odpowiednio do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym 

zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad lub do CBDK informacji o statusie epizootycznym koniowatych oraz 

informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. l rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. 

wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. 

L 149 z 7.06.2008, str. 3), 

b)dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach koniowatych i w CBDK oraz w rejestrze zwierząt 

gospodarskich oznakowanych. 

 Niniejszy projekt rozporządzenia przewiduje umożliwienie dostępu do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt 

lekarzom weterynarii wyznaczonym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie określonym 

w art. 32 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.  

Dostęp określony w art. 32 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy dotyczący wprowadzania odpowiednio do rejestru zwierząt 

gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad lub 

do CBDK informacji o statusie epizootycznym koniowatych oraz informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. l 



rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008, a także dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach 

koniowatych i w CBDK oraz w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, pozostawiono do wyłącznych kompetencji 

upoważnionych pracowników IW. 

Powyższe rozwiązanie zapewni zwiększenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji 

zwierząt oraz poprawi nadzór IW nad rzeźniami, miejscami gromadzenia, skupu i sprzedaży zwierząt gospodarskich, 

ponieważ większość zadań z tym związanych realizują lekarze weterynarii wyznaczeni przez powiatowych lekarzy 

weterynarii zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Jednocześnie, ograniczenie możliwości 

wprowadzania danych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, jak też do CBDK, w zakresie, o którym mowa w 

art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342,  

z późn. zm.), zgodnie z którymi wyłącznie powiatowy lekarz weterynarii ma prawo wydawania decyzji dotyczącej statusu 

epizootycznego zwierząt lub siedzib stad, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. 

 

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

 

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Inspekcja Weterynaryjna Do wykonywania 

zadań IW w 2012 r. 

było wyznaczonych: 

- do sprawowania 

nadzoru nad miejscami 

gromadzenia zwierząt, 

skupu lub sprzedaży 

zwierząt, targowiskami 

oraz wystawami, 

pokazami lub 

konkursami zwierząt – 

1680 osób, 

- do badania zwierząt 

umieszczanych na 

rynku, przeznaczonych 

do wywozu oraz 

wystawianie świadectw 

zdrowia – 2936 osób, 

- do sprawowania 

nadzoru nad ubojem 

zwierząt rzeźnych, w 

tym badania przed – i 

poubojowego, oceny 

mięsa i nadzoru nad 

przestrzeganiem 

przepisów o ochronie 

zwierząt w trakcie 

uboju – 3372 osoby. 

Należy zauważyć, że 

ogólna liczba 

wyznaczonych lekarzy 

weterynarii nie jest 

równa sumie ww. liczb, 

ponieważ jeden lekarz 

weterynarii może być 

wyznaczony do 

różnych czynności. W 

kolejnych latach liczba 

wyznaczonych lekarzy 

weterynarii nie 

Główny Lekarz Weterynarii umożliwienie dostępu do 

systemu identyfikacji i 

rejestracji zwierząt lekarzom 

weterynarii wyznaczonym na 

podstawie art. 16 ust. 1 ustawy 

o Inspekcji Weterynaryjnej w 

zakresie: 

     1) dostępu do danych 

zawartych odpowiednio w 

rejestrze zwierząt 

gospodarskich oznakowanych, 

rejestrach koniowatych lub 

CBDK, przez: 

a)umożliwienie wglądu 

odpowiednio do rejestru 

zwierząt gospodarskich 

oznakowanych lub centralnej 

bazy danych, w tym również za 

pomocą sieci Internet, 

b)udostępnienie 

informatycznych nośników 

danych, 

c)umożliwienie sporządzania 

wydruków tych danych; 

     2) dostępu do innych 

danych systemu identyfikacji i 

rejestracji zwierząt przez: 

a)umożliwienie wglądu do 

dokumentów, 

b)przekazywanie na żądanie 

pisemnych lub ustnych 

informacji objętych tym 

systemem, 

c)umożliwienie sporządzania 

odpisów, wyciągów, kopii lub 

fotokopii dokumentów. 

 



powinna ulec 

większym zmianom. 

ARiMR Obecnie  

z możliwości dostępu 

korzysta 1607 

aktywnych 

użytkowników, 

natomiast po wejściu  

w życie niniejszego 

projektu dostęp do 

rejestru zwierząt 

gospodarskich 

oznakowanych może 

uzyskać dodatkowo ok. 

1500 osób. 

 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Zapewnienie technicznych 

możliwości dostępu do systemu 

identyfikacji i rejestracji 

zwierząt dla dodatkowych 

użytkowników w zakresie 

dostępu do rejestru zwierząt 

gospodarskich oznakowanych. 

Realizowana obecnie 

modernizacja infrastruktury 

informatycznej ARiMR 

pozwoli na zwiększenie 

wydajności i obsługę większej 

liczby użytkowników. 

PZHK Obecnie aktywnie 

korzysta z dostępu do 

CBDK ok. 500 

użytkowników. 

Przewiduje się, że po 

wejściu w życie 

niniejszego projektu 

rozporządzenia dostęp 

do CBDK uzyska ok. 

100 dodatkowych 

lekarzy weterynarii, 

sprawujących głównie 

nadzór nad 

targowiskami i 

rzeźniami. 

Polski Związek Hodowców 

Koni 

Zapewnienie technicznych 

możliwości dostępu do CBDK. 

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

 

Projekt rozporządzenia zostanie wysłany do konsultacji związkom hodowców, organizacjom branżowym rolników, 

związkom zawodowym oraz organizacjom społecznym, w tym m. in. do: 

1) Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; 

2) Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej; 

3) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych; 

4) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników; 

5) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych; 

6) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”; 

7) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Techników Weterynarii „ESKULAP”; 

8) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 

9) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”; 

10) Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”; 

11) Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; 

12) Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP; 

13) Krajowej Rady Spółdzielczej; 

14) Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych; 

15) Polskiego Związku Hodowców Koni; 

16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; 

17) Związku Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego w Polsce; 

18) Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków; 

19) Polskiego Towarzystwa Kuce Szetlandzkie; 

20) Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”; 

21) Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”; 

22) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 

23) Krajowej Rady Izb Rolniczych; 

24) Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych; 

25) Rady Gospodarki Żywnościowej; 

26) Business Centre Club; 



27) Forum Związków Zawodowych; 

28) Związku Rzemiosła Polskiego; 

29) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; 

30) Konfederacji Lewiatan; 

31) Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”; 

32) Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”. 

 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… 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             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Budżet ARiMR 

Dotacja celowa budżetu państwa, udzielana na podstawie art. 13b ustawy o systemie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla 

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniła, że posiada możliwości techniczne 

dla zapewnienia dostępu dla dodatkowych użytkowników systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt 

w zakresie dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych. Realizowana obecnie 

modernizacja infrastruktury informatycznej ARiMR pozwoli na zwiększenie wydajności i obsługę 

większej liczby użytkowników.  

Ewentualne koszty modernizacji CBDK w zakresie zwiększenia liczby aktywnych użytkowników 

zostaną pokryte z dotacji celowej budżetu państwa, udzielanej na podstawie art. 13b ustawy o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która wynosi ok. 100 tys. zł rocznie. 

Nie przewiduje się zwiększenia wynagrodzenia dla wyznaczonych lekarzy weterynarii, gdyż 

umożliwienie dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i CBDK byłoby 

narzędziem ułatwiającym wykonywanie już istniejących obowiązków w ramach dotychczasowego 

wyznaczenia. Nie planuje się wyposażania wyznaczonych lekarzy weterynarii w dodatkowy sprzęt. 

Urzędowi lekarze weterynarii wyznaczeni do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, 

w tym badania przed – i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o 

ochronie zwierząt w trakcie uboju, będą korzystać ze sprzętu dostępnego w nadzorowanych 

zakładach. W przypadku lekarzy weterynarii wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad 

miejscami gromadzenia zwierząt, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, 

pokazami lub konkursami zwierząt, a także lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt 

umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia – 

powiatowy lekarz weterynarii będzie udostępniał posiadany służbowy sprzęt na potrzeby wykonania 

konkretnych czynności, jeśli uzna za niezbędne, aby dany lekarz weterynarii posiadał dostęp do ww. 

baz danych, a ani podmiot ani wyznaczony lekarz weterynarii nie dysponowaliby odpowiednim 

sprzętem. 

 

 

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 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 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: 

Brak. 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Nie ma wpływu  

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Nie ma wpływu 

 



 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

Nie dotyczy 

 

 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

Brak 

 

 

 




