
KARTA PRACY 

Identyfikacja i rejestracja zwierząt gospodarskich 

NAZWISKO I IMIĘ:         DATA: 

 

ZADANIE 1. Podaj pełną nazwę i skrót instytucji, która zajmuje się identyfikacją i rejestracją 

zwierząt gospodarskich: 

Powiatowe biuro ARiMR - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

ZADANIE2. Wymień gatunki zwierząt, które obowiązkowo należy zgłosić do w/w instytucji: 

- bydło 

- trzoda chlewna 

- owce 

- kozy 

ZADANIE 3. Jaki ma obowiązek / co musi zrobić właściciel w/w zwierząt wobec w/w instytucji?: 

 zgłaszać wszystkie zdarzenia powodujące zmniejszenie lub zwiększenie liczby zwierza w  siedzibie  stada 

w terminie 7 dni; 

 raz do roku, nie później jednak niż w dniu  31 grudnia, udzielić informacji o wynikach spisu 

wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada w terminie  7 dni od dnia dokonania tego 

spisu. 

 prowadzić Księgę Rejestracji Stada  - osobną dla każdego gatunku       - i dokonywać w niej wpisów 

dotyczących wszystkich zdarzeń powodujących zwiększenie lub zmniejszenie stada. Wpisy powinny być 

dokonywane w terminie 7 dni od zdarzenia. 

ZADANIE 4. Na czym polega i gdzie odbywa się oznakowanie bydła? 

 polega na założeniu na  obie małżowin…y uszne kolczyków zawierających indywidualny numer 

identyfikacyjny zwierzęcia 

 odbywa się w  gospodarstwie, w którym zwierzę  się urodziło. 

 fakt oznakowania posiadacz zwierzęcia ma obowiązek zgłosić do biura powiatowego ARiMR w terminie 

 7 dni.  

ZADANIE 5. Co odbywa się po zgłoszeniu oznakowania zwierzęcia – bydła? Co otrzymuje właściciel ? 

ARiMR wydaje  paszport, w którym zawarte są szczegółowe dane dotyczące zwierzęcia, m.in.: 

- data urodzenia, 

- płeć,  

- numer identyfikacyjny matki i ojca,  

- numer identyfikacyjny siedziby stada urodzenia, 

- dane wszystkich posiadaczy zwierzęcia. 

 

ZADANIE 6. Na czym polega identyfikacja i rejestracja koniowatych? 

  oznakowaniu zwierzęcia transponderem   lub metodą zastępczą, przy czym w Polsce dopuszczono 

jako metodę zastępczą „badanie markerów genetycznych” tylko dla koni rasy trakeńskiej, 

  wydaniu dokumentu identyfikacyjnego dla zwierzęcia, 

  zarejestrowania zwierzęcia w Centralnej Bazie Danych Koniowatych. 



ZADANIE 7.  Do kiedy i do jakiego związku hodowców, tj. dla koni rasy, właściciel koniowatych 

powinien złożyć wniosek?: 

Wniosek o identyfikację koniowatego powinien zostać złożony w ciągu 90 dni od dnia urodzenia 

zwierzęcia. 

Zwierzę powinno zostać zidentyfikowane do ukończenia 12 miesiąca życiu lub przed opuszczeniem na stałe 

gospodarstwa urodzenia, o ile nie jest przemieszczany z matką. 

W przypadku zmiany właściciela koniowatego zarówno nowy jak i poprzedni właściciel powinien 

poinformować o ww. zmianie podmiot, który wydał dokument identyfikacyjny, w terminie 7 dni. 

Rasa koni Związek hodowców 

czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej Polski Klub Wyścigów Konnych 

rasy trakeńskiej Polski Związek Hodowców i Przyjaciół 

Wschodniopruskiego Konia 

Pochodzenia Trakeńskiego w Polsce 

kłusak Stowarzyszenie Hodowców i 

Użytkowników Kłusaków 

kuc szetlandzki Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie 

w Imnie 

małopolskiej, śląskiej, wielkopolskiej, polski koń 

zimnokrwisty, huculskiej, polski koń szlachetny półkrwi, konik 

polski, kuce i konie małe (ponies), arden polski oraz konie inne 

i bez pochodzenia 

Polski Związek Hodowców Koni 

ZADANIE 8. Uzupełnij informacje o oznakowaniu i rejestracji owiec i kóz: 

 oznakowanie polega na założeniu na obydwie małżow…iny uszn…e zwierzęcia kolczyków 

zawierających  indywidualny numer identyfikacyjny zwierzęcia;  

 w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do handlu wewnątrzunijnego kolczyk założony na  prawą 

małżowinę uszną musi zawierać elektroniczny identyfikator; 

 posiadacz owcy lub kozy ma obowiązek zgłosić do biura powiatowego ARiMR fakt oznakowania 

zwierzęcia, w każdym przypadku przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, 

nie później jednak niż  w terminie 180 dni     od dnia urodzenia tego zwierzęcia. 

ZADANIE 9. Uzupełnij informacje o oznakowaniu i rejestracji trzody chlewnej. 

 świnia urodzona w danej siedzibie stada musi zostać oznakowana w terminie 30 dni     od dnia urodzenia, 

przez założenie na lewą     małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer siedziby stada urodzenia. Fakt 

oznakowania tych zwierząt właściciel musi zgłosić w terminie 7 dni       od dnia oznakowania                    

do biura powiatowego ARiMR.  

 w przypadku, gdy świnia została przemieszczona z siedziby stada urodzenia i  przebywa w nowej 

siedzibie stada dłużej niż 30 dni, właściciel ma obowiązek dodatkowego oznakowania świni tatuażem                        

z numerem tej siedziby stada. Dodatkowe oznakowanie, musi być wykonane nie później niż przed 

opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada. Fakt dodatkowego oznakowania należy zgłosić kierownikowi 

biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni    od dnia oznakowania. 
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