
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 2 kwiet-
nia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt
(Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Oznakowania ka˝dej sztuki byd∏a dokonuje
si´ poprzez za∏o˝enie po jednym identycznym kolczy-
ku na ka˝de ucho zwierz´cia. 

2. Oznakowania ka˝dej sztuki owiec i kóz dokonuje
si´ poprzez za∏o˝enie kolczyka na lewà ma∏˝owin´
usznà zwierz´cia lub wytatuowanie w obu ma∏˝owi-
nach usznych numeru identyfikacyjnego zwierz´cia
nadanego przez Agencj´ Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, zwanà dalej „Agencjà”, z tym ˝e w pra-
wej ma∏˝owinie usznej tatuuje si´ 7 pierwszych zna-
ków tego numeru, a w lewej — pozosta∏e znaki tego
numeru.

3. Oznakowania Êwiƒ dokonuje si´ poprzez za∏o˝e-
nie kolczyka na lewà ma∏˝owin´ usznà zwierz´cia lub

wytatuowanie w obu ma∏˝owinach usznych zwierz´-
cia albo na jego grzbiecie numeru siedziby stada
nadanego przez Agencj´, z tym ˝e w prawej ma∏˝owi-
nie usznej tatuuje si´ 7 pierwszych znaków tego nu-
meru, a w lewej — pozosta∏e znaki tego numeru.

4. Numer siedziby stada, o którym mowa w ust. 3,
sk∏ada si´ z 14 znaków o wysokoÊci od 5 mm do
20 mm, z których: 

1) dwa pierwsze — to litery „PL”;

2) dziewi´ç nast´pnych — to cyfry oznaczajàce nu-
mer identyfikacyjny posiadacza zwierz´cia, w tym
ostatnia cyfra kontrolna;

3) trzy ostatnie — to cyfry oznaczajàce numer siedzi-
by stada, w którym zwierz´ si´ urodzi∏o. 

5. Numer, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinien
byç wytatuowany w sposób czytelny i trwa∏y.

§ 2. 1. Kolczyk sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci — cz´Êci
zak∏adanej po wewn´trznej stronie ma∏˝owiny usznej,
zwanej dalej „cz´Êcià ˝eƒskà”, i cz´Êci zak∏adanej po
zewn´trznej stronie ma∏˝owiny usznej, zwanej dalej
„cz´Êcià m´skà”.

2. Cz´Êç ˝eƒska ma:

1) nie mniej ni˝ 45 mm i nie wi´cej ni˝ 79 mm wyso-
koÊci oraz nie mniej ni˝ 55 mm i nie wi´cej ni˝
63 mm szerokoÊci — w przypadku kolczyka dla by-
d∏a;

1455

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 maja 2004 r.

w sprawie sposobu oznakowania byd∏a, owiec i kóz oraz Êwiƒ, okreÊlenia wzorów znaków 
identyfikacyjnych oraz wymagaƒ i warunków technicznych kolczyków dla zwierzàt gospodarskich2)

———————
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 4 maja
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-
wienia dyrektywy 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r.
w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierzàt (Dz. Urz.
WE L 355 z 05.12.1992 r.). 
Dane dotyczàce og∏oszenia aktu prawa Unii Europejskiej,
zamieszczonego w niniejszym rozporzàdzeniu, dotyczà
og∏oszenia tego aktu w Dzienniku Urz´dowym Unii Euro-
pejskiej — wydanie specjalne. 



2) nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝ 46 mm wyso-
koÊci oraz nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝
46 mm szerokoÊci — w przypadku kolczyka dla
owiec oraz kóz;

3) nie mniej ni˝ 30 mm i nie wi´cej ni˝ 35 mm Êredni-
cy — w przypadku kolczyka dla Êwiƒ.

3. Cz´Êç m´ska ma:

1) nie mniej ni˝ 45 mm i nie wi´cej ni˝ 59 mm wyso-
koÊci oraz nie mniej ni˝ 55 mm i nie wi´cej ni˝
63 mm szerokoÊci — w przypadku kolczyka dla
byd∏a;

2) nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝ 46 mm wyso-
koÊci oraz nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝
46 mm szerokoÊci — w przypadku kolczyka dla
owiec oraz kóz;

3) nie mniej ni˝ 30 mm i nie wi´cej ni˝ 35 mm Êredni-
cy — w przypadku kolczyka dla Êwiƒ.

§ 3. 1. Na kolczyku dla byd∏a znajduje si´ umiesz-
czony w sposób czytelny i trwa∏y:

1) numer identyfikacyjny zwierz´cia sk∏adajàcy si´
z 14 znaków o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 5 mm,
z których: 

a) dwa pierwsze — to litery „PL”,

b) dwa nast´pne — to cyfry oznaczajàce numer se-
rii kolczyka,

c) dziewi´ç nast´pnych — to cyfry oznaczajàce nu-
mer zwierz´cia,

d) ostatni znak — to cyfra kontrolna;

2) znak graficzny Agencji.

2. Na cz´Êci ˝eƒskiej kolczyka dla byd∏a oprócz da-
nych, o których mowa w ust. 1, umieszcza si´ kod kre-
skowy.

3. Na kolczyku dla owiec oraz kóz znajduje si´
umieszczony w sposób czytelny i trwa∏y:

1) numer identyfikacyjny zwierz´cia sk∏adajàcy si´
z 14 znaków o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 5 mm,
z których: 

a) dwa pierwsze — to litery „PL”,

b) dwa nast´pne — to cyfry oznaczajàce numer se-
rii kolczyka,

c) dziewi´ç nast´pnych — to cyfry oznaczajàce nu-
mer zwierz´cia,

d) ostatni znak — to cyfra kontrolna;

2) znak graficzny Agencji. 

4. Na kolczyku dla Êwiƒ znajduje si´ umieszczony
w sposób czytelny i trwa∏y:

1) numer siedziby stada, sk∏adajàcy si´ z 14 znaków
o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 5 mm, z których: 

a) dwa pierwsze — to litery „PL”,

b) dziewi´ç nast´pnych — to cyfry oznaczajàce nu-
mer identyfikacyjny posiadacza zwierzàt, w tym
ostatnia cyfra kontrolna,

c) trzy ostatnie — to cyfry oznaczajàce numer sie-
dziby stada, w którym zwierz´ si´ urodzi∏o;

2) znak graficzny Agencji.

5. Kolczyk dla zwierzàt gospodarskich:

1) jest wykonany z gi´tkiego lekkiego i nietoksyczne-
go tworzywa oraz skonstruowany w sposób nie-
powodujàcy uszkodzeƒ cia∏a zwierz´cia;

2) zak∏ada si´ w sposób pozwalajàcy na ∏atwe odczy-
tanie numeru identyfikacyjnego zwierz´cia oraz
uniemo˝liwiajàcy ponowne u˝ycie kolczyka
w przypadku jego usuni´cia.

6. Wymagania i warunki techniczne kolczyków
i duplikatów kolczyków dla zwierzàt gospodarskich sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

7. Wzory kolczyków i duplikatów kolczyków dla
zwierzàt gospodarskich sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Kolczyk dla zwierzàt gospodarskich zast´pu-
je si´ duplikatem w przypadku:

1) jego utraty lub

2) uszkodzenia tego kolczyka w sposób uniemo˝li-
wiajàcy odczytanie umieszczonych na nim zna-
ków.

2. Na duplikacie kolczyka dla zwierzàt gospodar-
skich umieszcza si´ dane, które znajdowa∏y si´ na
utraconym lub uszkodzonym kolczyku, z tym ˝e:

1) w przypadku duplikatu kolczyka dla byd∏a, owiec
i kóz nad literami „PL” umieszcza si´ cyfr´ rzym-
skà oznaczajàcà kolejny numer duplikatu;

2) w przypadku duplikatu kolczyka dla Êwiƒ przed li-
terami „PL” umieszcza si´ cyfr´ rzymskà oznacza-
jàcà kolejny numer duplikatu. 

3. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka
dla zwierzàt gospodarskich, którym by∏o oznakowane
zwierz´ przywiezione z kraju b´dàcego cz∏onkiem Unii
Europejskiej, na duplikacie tego kolczyka umieszcza
si´ numer identyfikacyjny zwierz´cia gospodarskiego
nadany w tym kraju oraz cyfr´ rzymskà oznaczajàcà
kolejny numer duplikatu wydanego w Rzeczypospoli-
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tej Polskiej, umieszczonà nad symbolem kraju, w któ-
rym zwierz´ zosta∏o oznakowane — w przypadku by-
d∏a, owiec i kóz, a w przypadku Êwiƒ — przed tym
symbolem.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r.
(poz. 1455)

Za∏àcznik nr 1

WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE KOLCZYKÓW I DUPLIKATÓW KOLCZYKÓW 
DLA ZWIERZÑT GOSPODARSKICH

1. Kolczyk lub duplikat kolczyka powinien byç ∏atwy do za∏o˝enia.

2. Kolczyk lub duplikat kolczyka po za∏o˝eniu na ma∏˝owin´ usznà zwierz´cia powinien pozostaç w stanie nie-
naruszonym przez okres co najmniej 5 lat.

3. Kolczyki lub duplikaty kolczyków nie powinny raniç zwierzàt ani byç szkodliwe dla ich zdrowia.

4. Kombinacja cz´Êci m´skiej i ˝eƒskiej kolczyka lub duplikatu kolczyka dla zwierz´cia stanowi komplet jednora-
zowy i nie powinna byç poddawana jakimkolwiek czynnoÊciom.

5. Kolczyk lub duplikat kolczyka zabezpiecza si´ przed powtórnym u˝yciem poprzez zniszczenie po∏àczenia 
pomi´dzy cz´Êcià m´skà i ˝eƒskà przy ich rozdzielaniu.

6. Si∏a rozciàgajàca, przy której dochodzi do zniszczenia po∏àczenia mi´dzy cz´Êcià m´skà a ˝eƒskà kolczyka
lub duplikatu kolczyka, powinna wynosiç nie mniej ni˝ 260 N.

7. Sta∏a odleg∏oÊç zapobiegajàca martwicy ucha mi´dzy wewn´trznymi Êciankami po∏àczonych cz´Êci m´skiej
i ˝eƒskiej kolczyka lub duplikatu kolczyka powinna wynosiç od 8 mm do 2 mm.

8. M´skà cz´Êç kolczyka lub duplikatu kolczyka wyposa˝a si´ w trzpieƒ zakoƒczony szpicem, przy czym szpic
ten powinien byç wykonany z metalu lub stopu antykorozyjnego.

9. Tworzywo i barwniki u˝yte do produkcji kolczyka lub duplikatu kolczyka, jak równie˝ barwniki u˝yte do wy-
konania nadruku na kolczyku lub jego duplikacie powinny byç dopuszczone do kontaktu z ˝ywnoÊcià i byç
odporne na dzia∏anie czynników atmosferycznych, w tym na du˝e zmiany temperatur (w przedziale 
od –30 °C do +40 °C).

10. Nadruk na kolczyku lub duplikacie kolczyka powinien byç nieusuwalny i czytelny przez okres co najmniej
5 lat.

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz Êwiƒ, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiàg rejestracji (Dz. U. Nr 112,
poz. 1063) oraz rozporzàdzeniem 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), które na podsta-
wie 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 wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.



Za∏àcznik nr 2

WZORY KOLCZYKÓW DLA ZWIERZÑT GOSPODARSKICH

I. Wzór kolczyka dla byd∏a
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II. Wzór kolczyka dla Êwiƒ
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III. Wzór kolczyka dla owiec i kóz
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