
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 4 4

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie wzoru paszportu bydła2)

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór paszportu bydła, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2023 r.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. A. Gembicka

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu:
 1)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt 

oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 
z 31.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 65, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04. 2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, 
str. 40, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10.2018, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 3);

 2)  rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylę-
garni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, 
str. 115, Dz. Urz. UE L 191 z 16.06.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 267 z 14.08.2020, str. 6, Dz. Urz. UE L 366 z 04.11.2020, str. 1 
oraz Dz. Urz. UE L 438 z 08.12.2021, str. 38).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie 
wzoru paszportu bydła (Dz. U. poz. 772), które zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Data wydania 
paszportu: / Date of 
issuing the passport:

Data przemieszczenia zwierzęcia: / Date of movement of the animal:

Kod kraju, do którego zwierzę jest przemieszczane: / Code of the country to which the animal is being moved:

Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza zwierzęcia oraz adres siedziby stada państwa członkowskiego, do której zwierzę jest 
przemieszczane (jeżeli są znane): / Name of the operator and address of the establishment (herd seat) in a Member State to which 
the animal is being moved (if known):

WZÓR PASZPORTU BYDŁA / MODEL OF CATTLE PASSPORT

Znak graficzny
Agencji 

Restrukturyzacji
i Modernizacji 

Rolnictwa
Graphic symbol
of the Agency for 

Restructuring and 
Modernisation of 

Agriculture

Data urodzenia zwierzęcia: / Date of birth of the animal:

                  PASZPORT BYDŁA / CATTLE PASSPORT
Seria i numer paszportu: / Series and number of passport:

Numer identyfikacyjny zwierzęcia: / 
Identification code of the animal:

Kod kreskowy oznaczający numer identyfikacyjny 
zwierzęcia: / Barcode representing the identification code of the 
animal:

Rodzaj elektronicznego identyfikatora (jeżeli został zastosowany): / The type of electronic identifier (if 
applied to the animal):

Numer siedziby stada, z której zwierzę jest przemieszczane do innego państwa członkowskiego: / Unique registration number 
of the establishment (herd seat) from which the animal is being moved to another Member State:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza zwierzęcia oraz adres siedziby stada, z której zwierzę jest przemieszczane do innego 
państwa członkowskiego: / Name of the operator and address of the establishment (herd seat) from which the animal is being moved 
to another Member State:

Numer siedziby stada państwa członkowskiego, do której zwierzę jest przemieszczane (jeżeli jest znany): / Unique 
registration number of the establishment (herd seat) in a Member State to which the animal is being moved (if known):

Kod kreskowy oznaczający numer siedziby stada, z której zwierzę jest przemieszczane do innego państwa członkowskiego:  / 
Barcode representing the unique registration number of the establishment (herd seat) from which the animal is being moved to 
another Member State:
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 23 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 4)

WZÓR PASZPORTU BYDŁA
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