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Warszawa, 29 listopada 2022 r.
Znak sprawy: DŻW.orz.872.17.2022

Pan Władysław Brejta
Prezes
Polskiego Związku Hodowców Koni

Dotyczy: wydawania unikalnych dożywotnich dokumentów identyfikacyjnych 

koniowatych

Szanowny Panie Prezesie,

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 listopada 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 

dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dalej „ustawa o 

SIRZ”, która w całości uchyli dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542 oraz z 2022 r. 

poz. 1570). Ustawa o SIRZ oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Należy zauważyć, że z dniem wejścia w życie ustawy o SIRZ ulegną zmianie m. in. 

zasady wydawania unikalnych dożywotnich dokumentów identyfikacyjnych 

koniowatych dla zwierząt, dla których w Polsce nie jest realizowany zatwierdzony 

program hodowlany. 

Zgodnie z art. 6 ustawy o SIRZ związek hodowców koniowatych uznany do 

prowadzenia księgi hodowlanej koni rasy polski koń zimnokrwisty, tj. Polski Związek 

Hodowców Koni (PZHK),  jest jednostką upoważnioną, która wydaje i dostarcza 

unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny w standardowym formacie, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2021/9631, w odniesieniu do koniowatego:

1) innego niż zarejestrowane zwierzę koniowate w rozumieniu art. 2 pkt 5 

rozporządzenia 2021/963;

2) rasy, dla której w Rzeczypospolitej Polskiej związek hodowców koniowatych 

nie realizuje zatwierdzonego programu hodowlanego, a właściciel 



koniowatego nie skorzystał z możliwości zarejestrowania tego koniowatego 

w księdze hodowlanej prowadzonej zgodnie z programem hodowlanym 

zatwierdzonym na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego.

Standardowy format unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, zgodnie z 

art. 17 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2021/963, obejmuje sekcje I, II i III części 1 załącznika 

II do tego rozporządzenia oraz powinien spełniać wymagania określone w części 2 tego 

załącznika. W związku z tym w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym w 

formacie standardowym nie powinno się określać rasy zwierzęcia, dla którego został 

wydany ten dokument, ponieważ sekcja I części 1 załącznika II do rozporządzenia 

2021/963 nie przewiduje takiej informacji.

Jednocześnie należy zauważyć, że koniowate wpisane do Rejestru Kuców i Koni Małych 

prowadzonego przez PZHK, nie są zarejestrowanymi koniowatymi w rozumieniu art. 2 

pkt 5 rozporządzenia 2021/963. Mając powyższe na uwadze, koniowatym wpisanym 

do ww. Rejestru powinny być wydawane unikalne dożywotnie dokumenty 

identyfikacyjne w standardowym formacie, również bez określania rasy zwierzęcia.

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Kołakowski
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

(1) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. 
ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do 
identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określające wzory dokumentów 
identyfikacyjnych dla tych zwierząt (Dz. Urz. UE L 213 z 16.06.2021, str. 3), 

Do wiadomości:

1. Główny Inspektorat Weterynarii
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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