
PROCEDURA PRZYZNAWANIA ODSTĘPSTWA OD WYŁĄCZENIA 

KONIOWATEGO Z ŁAŃCUCHA ŻYWNOSCIOWEGO I ZAWIESZANIA 

STATUSU KONIOWATYCH PRZEZNACZONYCH DO UBOJU W CELU 

SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  

Regulacje prawne 

Możliwość przywrócenia statusu zwierzęcia przeznaczonego do uboju w celu spożycia 

przez ludzi z okresem zawieszenia tego statusu na okres 6 miesięcy została określona 

w art. 38 ust. 2 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963. 

Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ujednolicenie postępowania zarówno powiatowych 

lekarzy weterynarii jak i wszystkich podmiotów prowadzących księgę lub rejestr 

posiadających prawo do wydawania dokumentów identyfikacyjnych w zakresie 

przyznawania odstępstwa od art. 38 ust. 1 lit. b (ii) rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2021/963, który mówi o wyłączeniu koniowatego z łańcucha 

żywnościowego przy wydawaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego. 

Zasady postępowania 

Wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego w przypadku jego utraty. 

1. Jeżeli do właściwego podmiotu prowadzącego księgę lub rejestr zgłosi się 

właściciel/posiadacz koniowatego z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu 

identyfikacyjnego, pracownik poinformuje go, że duplikat automatycznie wyłącza 

koniowatego z łańcucha żywnościowego, a także poinformuje o możliwości 

przywrócenia tego statusu. 

2. Jeżeli właściciel/posiadacz koniowatego zgłosi chęć uzyskania ww. odstępstwa, 

pracownik właściwego podmiotu prowadzącego księgę lub rejestr poinformuje 

właściciela, że w tym celu musi zwrócić się w terminie 30 dni od zgłoszonej daty 

utraty dokumentu identyfikacyjnego do powiatowego lekarza weterynarii  

o wydanie decyzji administracyjnej pozwalającej na włączenie koniowatego do 

łańcucha żywnościowego.  

3. Pracownik właściwego podmiotu prowadzącego księgę lub rejestr wydaje 

posiadaczowi zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku o wydanie 

duplikatu wraz ze wskazaniem zgłoszonej daty utraty dokumentu albo 

kserokopię wniosku o wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego 

złożonego przez posiadacza/właściciela koniowatego zaopatrzoną w pieczęć 



właściwego związku hodowców koni, datę przyjęcia wniosku, podpis osoby, która 

wniosek przyjęła oraz zgłoszoną datę utraty dokumentu.  

4. Jeżeli posiadacz jest w stanie udowodnić w sposób zadowalający, że status 

danego zwierzęcia jako przeznaczonego do uboju w celu spożycia przez ludzi nie 

został naruszony przez jakąkolwiek terapię, a od utraty oryginalnego dokumentu 

nie upłynęło 30 dni, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję  

o przywróceniu danemu koniowatemu, statusu zwierzęcia przeznaczanego do 

uboju w celu spożycia przez ludzi, jednocześnie zawieszając ww. status na okres 

6 miesięcy od dnia wydania decyzji.  

Przy wydawaniu decyzji powiatowy lekarz weterynarii powinien wziąć pod uwagę: 

• kierunek użytkowy zwierzęcia  

W opinii Głównego Lekarza Weterynarii fakt użytkowania konia w sporcie 

powinien wykluczać możliwość przywrócenia statusu zwierzęcia 

przeznaczonego do uboju w celu spożycia przez ludzi. 

Należy mieć na uwadze, iż u koni innych niż hodowanych na mięso np. 

użytkowanych w rekreacji, ryzyko zastosowania terapii leczniczej jest 

znacznie większe niż w przypadku koni przeznaczonych do uboju. 

• oświadczenie lekarza weterynarii, który na co dzień opiekuje się stadem,  

z którego wynika, że dany koń nie był leczony a wskazany lekarz weterynarii 

faktycznie sprawuje opiekę nad końmi należącymi do 

właściciela/posiadacza zwierzęcia, 

• oświadczenie właściciela/posiadacza koniowatego, który pisemnie 

potwierdzi, że nie wzywał innych lekarzy weterynarii do tego koniowatego od 

momentu zagubienia dokumentu identyfikacyjnego. 

5. Jeżeli właściciel/posiadacz nie jest w stanie udowodnić w sposób zadowalający, 

że status danego zwierzęcia jako przeznaczonego do uboju w celu spożycia przez 

ludzi nie został naruszony przez jakąkolwiek terapię albo od utraty oryginalnego 

dokumentu upłynęło 30 dni, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję  

o odmowie przywrócenia danemu koniowatemu statusu zwierzęcia 

przeznaczanego do uboju w celu spożycia przez ludzi. 

6. Dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu decyzji administracyjnej 

podlegać będzie opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz poz. 

53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.). 



7.  W przypadku, gdy właściciel/posiadacz nie zgadza się z rozstrzygnięciem 

powiatowego lekarza weterynarii, ma możliwość wniesienie odwołania zgodnie  

z procedurą opisaną w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 

8. Właściciel/posiadacz, po otrzymaniu decyzji administracyjnej od powiatowego 

lekarza weterynarii, powinien przedstawić ją do właściwego związku hodowców 

koni, który na tej podstawie dokona odpowiednich adnotacji przy wydruku 

duplikatu dokumentu identyfikacyjnego.  

 

Wzór wniosku o wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego oprócz informacji 

niezbędnych do wydania duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, zawiera:  

• klauzulę informującą, iż duplikat dokumentu identyfikacyjnego wyłącza ko-

niowatego z łańcucha żywnościowego wraz z podaniem podstawy prawnej; 

• informację w jakich przypadkach właściciel/posiadacz może ubiegać się  

o uzyskanie odstępstwa od ww. wyłączenia; 

• deklarację właściciela/posiadacza koniowatego czy będzie ubiegał się  

u powiatowego lekarza weterynarii o przyznanie odstępstwa od wyłączenia 

koniowatego z łańcucha żywnościowego na podstawie art. 38 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963; 

• informację, że w przypadku ubiegania się o ww. odstępstwo, duplikat doku-

mentu identyfikacyjnego zostanie wydany dopiero po dostarczeniu przez 

właściciela/posiadacza, kopii decyzji powiatowego lekarza weterynarii w tej 

sprawie bez względu na jej treść. 

 

 

Zatwierdził:    Paweł Niemczuk 

                 Główny Lekarz Weterynarii 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA  

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 

w …………………………….  
 

 

 

 

Nasz znak:  - 

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: - 

 

DECYZJA 

Na podstawie art. 38 ust. 2 lit. b rozporządzenia Wykonawczego 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 2021 Nr 213) oraz art. 104 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1257, z późn. zm.), uwzględniając w całości wniosek złożony przez stronę: 

Panią/Pana …,  

w sprawie stwierdzenia czy koniowaty - nazwa: ………………………….……………….. 

UELN: ………………………………. numer transpondera: ……………………………………, 

spełnia warunki umożliwiające włączenie go do łańcucha żywnościowego w celu spo-

życia przez ludzi, po upływie 6 miesięcznego okresu zawieszenia statusu,  

 

postanawia przywrócić zwierzęciu z rodziny koniowatych  

nazwa: …………………………………….. 

UELN: ……………………………….. 

numer transpondera: …………………………………… 

…..………, dnia ….. ………… 20   r. 



status zwierzęcia przeznaczonego do uboju w celu spożycia przez ludzi  

po upływie 6 miesięcy od dnia wydania niniejszej decyzji. 

 

Uzasadnienie 

Od uzasadnienia odstąpiono, gdyż rozstrzygnięcie w całości uwzględnia interes 

strony. W związku z powyższym należało zdecydować, jak w rozstrzygnięciu. 

Pouczenie 

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się 

do organu wydającego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni 

od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a.  

Jeśli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem  

o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia decyzji stronie.  

Skargę wnosi się za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii. 

Wpis od skargi jest stały i wynosi 200 zł. 

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie kosztów sądowych 

zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postepowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) albo o przyznanie 

prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy.  

Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a., zrzec się prawa do 

złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości 

zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz poz. 53 części I załącznika do ustawy  

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827,  

z późn. zm.), dokonanie czynności urzędowej dotyczącej wydania niniejszej decyzji 

administracyjnej podlegało opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. 

 

 
 
 
 

 

 
Otrzymuje:  
Pani/Pan … 

 



Załącznik 2 

 

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA  

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 

w …………………………….  

 

 

 

Nasz znak:  - 

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: - 

 

DECYZJA 

Na podstawie art. 38 ust. 2 lit. b rozporządzenia wykonawczego 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 doku-

mentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt (Dz. Urz. UE. L 2021 Nr 213)  oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  

z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez stronę: Pa-

nią/Pana ……………………………………, w sprawie przywrócenia zwierzęciu z rodziny 

koniowatych - nazwa: ………………….……………….. UELN: …………………………………. 

numer transpondera: ………………………………………, statusu „przeznaczony do 

uboju w celu spożycia przez ludzi” wraz z zawieszeniem tego statusu na okres 6 mie-

sięcy:  

odmawia przywrócenia zwierzęciu z rodziny koniowatych  

nazwa: …………………………………….. 

UELN: ……………………………….. 

numer transpondera: …………………………………… 

statusu „przeznaczony do uboju w celu spożycia przez ludzi”  

wraz z zawieszeniem tego statusu na okres 6 miesięcy 

….….……, dnia ….. …………… 20    r. 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia wykonawczego 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, w przypadku, gdy oryginalny dokument 

identyfikacyjny zostanie utracony, a tożsamość zwierzęcia może zostać ustalona, 

właściwa instytucja wydająca wydaje duplikat dokumentu identyfikacyjnego, w którym 

klasyfikuje zwierzę z rodziny koniowatych w sekcji II część II duplikatu, jako 

„nieprzeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi”. Z kolei zgodnie z art. 38 ww. 

rozporządzenia, na zasadzie odstępstwa od wskazanej zasady, istnieje możliwość 

przywrócenia statusu zwierzęciu jako „przeznaczony do uboju w celu spożycia przez 

ludzi”, pod warunkiem jego zawieszenia na okres 6 miesięcy, jeśli posiadacz 

koniowatego jest w stanie udowodnić w sposób zadowalający, że status danego 

zwierzęcia z rodziny koniowatych jako przeznaczonego do uboju w celu spożycia przez 

ludzi nie został naruszony przez jakąkolwiek terapię za pomocą produktów leczniczych. 

W niniejszej sprawie strona decyzji, jako posiadacz koniowatego, w terminie  

…... dni została zobowiązana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w ……..………… 

…………………………… do …………………………………………………………………………… 

…………………….……………………………………………………….………………………………

……………………………………………..…………………………………………………………….., 

w celu wykazania, że status zwierzęcia jako przeznaczonego do uboju w celu spożycia 

przez ludzi nie został naruszony. Pomimo upływu wskazanego terminu strona nie 

przedstawiła …………………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Mając na uwadze powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w ……………………….. 

uznał, że strona nie była w stanie udowodnić w sposób zadowalający, że status danego 

zwierzęcia z rodziny koniowatych jako przeznaczonego do uboju w celu spożycia przez 

ludzi nie został naruszony przez jakąkolwiek terapię za pomocą produktów leczniczych. 

Zatem organ działając na podstawie art. 38 ust. 2 lit. b rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2021/963  zdecydował, jak w rozstrzygnięciu. 

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii w ……………………………………. Odwołanie należy wnieść za 



pośrednictwem Powiatowego Lekarza weterynarii w ………………………………………....., 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.  

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz poz. 53 części I załącznika  

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.), 

dokonanie czynności urzędowej dotyczącej wydania niniejszej decyzji administracyjnej 

podlegało opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Otrzymuje:  
Pani/Pan … 

 


