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Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

Dotyczy: rejestracji zakładów drobiu

Szanowny Panie Doktorze,

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 stycznia 2023 r. znak WOZH.401.1.2023 w sprawie 

rejestracji zakładów drobiu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, 

że przepisy rozporządzenia 2016/429 (1) należy stosować bezpośrednio, co wynika 

przede wszystkim z art. 288 TFUE, który stanowi, że „Rozporządzenie ma zasięg ogólny. 

Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich”. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zasada bezpośredniego stosowania prawa 

unijnego oprócz tego, że wynika wprost z przepisu art. 288 TFUE, jest jednocześnie 

wyprowadzona w drodze wykładni z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP. Z przepisu tego 

wywodzi się również zasadę pierwszeństwa rozporządzeń w wypadku kolizji z 

ustawami. 

Powyższe oznacza, że w przypadku rozbieżności (sprzeczności) pomiędzy przepisami 

prawa krajowego a prawem unijnym, jeżeli tej rozbieżności nie da się usunąć w drodze 

wykładni, to zastosowanie ma zasada pierwszeństwa prawa unijnego i to niezależnie od 

rangi porównywanych norm (tak np. NSA w wyroku II GSK 295/11, LEX nr 1137935). 

Do „sprzeczności” pomiędzy prawem krajowym a prawem Unii Europejskiej dochodzi 

między innymi w takiej sytuacji, kiedy brak jest możliwości jednoczesnego zastosowania 

normy prawa unijnego i normy wynikającej z prawa krajowego. Dopiero w takim 

przypadku, a więc w przypadku sprzeczności przepisów ustawy z przepisami 
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rozporządzenia unijnego, pierwszeństwo w stosowaniu należy przyznać przepisom 

takiego rozporządzenia.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/429 (1) wszystkie 

podmioty prowadzące zakłady, w tym zakłady, w których utrzymuje się drób, podlegają 

obowiązkowi rejestracji. Z obowiązkiem rejestracji wiąże się również obowiązek nadania 

zakładowi numeru rejestracyjnego.

Zgodnie z art. 14 c ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (2), powiatowy lekarz weterynarii 

jest właściwym organem, o  którym mowa w art. 93-95 rozporządzenia 2016/429 (1), a 

co za tym idzie dokonuje on rejestracji zakładu oraz nadaje każdemu zakładowi 

niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

W związku z powyższym, do czasu wydania krajowych  aktów prawnych wykonujących 

przepisy rozporządzenia 2016/429(1) w tym zakresie, proponuje się nadawanie 

zakładom, w których utrzymywany jest drób rzeźny lub niewielkie liczby ptaków w 

chowie przydomowym, weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego z symbolem „71”.  

Jednocześnie biorąc pod uwagę założenia przyjęte w rozporządzeniu 2016/429(1) w 

zakresie rejestracji i zatwierdzania zakładów, zmiana dotychczasowych zasad nadawania 

weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych wydaje się być nieunikniona, chociażby ze 

względu na ograniczone w chwili obecnej możliwości ich nadawania, tj. piąta i szósta 

cyfra w weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym oznacza symbol określający zakres i 

rodzaj działalności, a co za tym idzie liczba symboli jest ograniczona do „99”. 

W związku z powyższym konieczne będzie zmodyfikowanie dotychczasowych zasad 

nadawania zakładom WNI lub chociażby zmiana zakresu działalności przypisanego 

obecnie do danego symbolu wskazanego w rozporządzeniu MRiRW w sprawie  sposobu 

ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (3). Z podobną sytuacją, tj. 

koniecznością zmiany weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom już 

prowadzącym działalność nadzorowaną, mieliśmy do czynienia w 2008 r., w odniesieniu 

do podmiotów prowadzących działalność w zakresie akwakultury, gdy weszły w życie 

krajowe przepisy prawne wdrażające do polskiego porządku prawnego  dyrektywę 

2006/88/ WE (4).  



Z wyrazami szacunku

Justyna Ślusarczyk
zastępca dyrektora
Departamentu 
Bezpieczeństwa Żywności i 
Weterynarii
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

(1) rozporządzenie 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 31.3.2016, str. 1, z późn. zm.)

(2) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
306 oraz z 2022 r. poz. 1570)

(3) rozporządzenie MRiRW z dnia 16 października 2008 r. w sprawie  sposobu ustalania 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 1193, z późn. zm.)

(4) dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r.  w sprawie wymogów 
w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania 
niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. Urz. UE  L 328 z 
24.11.2006, srt.14, z późn. zm.)

Do wiadomości: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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