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USTAWA
z dnia 25 lipca 2001 r.
o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich.
Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27, z 1995 r. Nr 120,
poz. 576, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 114, poz. 1189 i z 2001 r. Nr 101,
poz. 1089) w art. 2:

uczania okreÊlony, w drodze rozporzàdzenia,
przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa
lub posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez uczelni´ zagranicznà uznany za równorz´dny na podstawie odr´bnych przepisów,”;

1) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) posiada dyplom lekarza weterynarii wydany
przez polskà uczelni´ realizujàcà program na-

2) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, minister w∏aÊciwy do spraw rol-
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nictwa b´dzie mia∏ na wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”;
3) dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Cudzoziemiec, który posiada prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie
krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej, uzyskuje wpis na list´ lekarzy weterynarii po
przed∏o˝eniu okr´gowej radzie lekarsko-weterynaryjnej dokumentów potwierdzajàcych
prawo do wykonywania zawodu w krajach
Unii Europejskiej i po z∏o˝eniu oÊwiadczenia,
˝e b´dzie wykonywa∏ zawód, przestrzegajàc
obowiàzujàcego w Rzeczypospolitej Polskiej
prawa.”;
4) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
post´powania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
oraz szczegó∏owe zasady prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadajàcych prawo wykonywania zawodu, majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”
Art. 2. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt
rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29,
poz. 320 i Nr 123, poz. 1350) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa okreÊla zasady zwalczania chorób
zakaênych zwierzàt, badania zwierzàt rzeênych i mi´sa, wymagania weterynaryjne
dotyczàce produkcji towarów i obrotu nimi
oraz organizacj´, zasady i tryb dzia∏ania Inspekcji Weterynaryjnej.”;
2) w art. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zwierz´ta — zwierz´ta gospodarskie, zwierz´ta domowe i udomowione, ryby, skorupiaki i mi´czaki, zwierz´ta laboratoryjne,
zwierz´ta ∏owne i inne wolno ˝yjàce, zwierz´ta znajdujàce si´ w parkach zwierz´cych,
w ogrodach zoologicznych, cyrkach, w obrocie oraz zwierz´ta dzikie utrzymywane przez
cz∏owieka,”
b) dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zwierz´ta dzikie utrzymywane przez cz∏owieka — ssaki làdowe lub ptaki, które nie sà
uwa˝ane za udomowione, lecz które sà
utrzymywane jak zwierz´ta gospodarskie,
z wy∏àczeniem dzikich ssaków ˝yjàcych na
terytorium zamkni´tym w warunkach zbli˝onych do ˝ycia na wolnoÊci, które nie sà
uwa˝ane za zwierz´ta dzikie utrzymywane
przez cz∏owieka,”
c) w pkt 2 po wyrazie „nutrie” dodaje si´ wyrazy
„ , jelenie i daniele utrzymywane w warunkach
fermowych oraz zwierz´ta dzikie utrzymywane
przez cz∏owieka”,
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d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zwierz´ chore — zwierz´, u którego organ Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzi∏ za ˝ycia lub
po Êmierci chorob´ zakaênà lub innà chorob´ majàcà wp∏yw na ocen´ przydatnoÊci do
spo˝ycia mi´sa pochodzàcego od niego,”
e) pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6) niejadalne produkty zwierz´ce — nieprzeznaczone do spo˝ycia przez ludzi produkty
w stanie naturalnym pochodzàce od zwierzàt lub ze zwierzàt inne ni˝ materia∏ biologiczny i Êrodki ˝ywienia zwierzàt,
7) materia∏ biologiczny:
a) nasienie, komórki jajowe, zarodki oraz
tkanki u˝yte do ich produkcji, pochodzàce
od zwierzàt gospodarskich nale˝àcych do
gatunków: byd∏o, Êwinie, konie, owce, kozy oraz od zwierzàt udomowionych i dzikich, a tak˝e od innych zwierzàt, przeznaczone do wykorzystania w rozrodzie zwierzàt,
b) jaja wyl´gowe oraz ikr´, mlecz i ikr´ zaoczkowanà (zarodki ryb),”
f) w pkt 9 po wyrazach „chorobà zakaênà” dodaje
si´ przecinek i wyrazy „dokonany w wyznaczonej rzeêni lub, je˝eli lekarz weterynarii uzna to za
konieczne, poza rzeênià”,
g) w pkt 11 po wyrazach „zwierzàt ∏ownych” skreÊla si´ wyrazy „ , a tak˝e ryb, mi´czaków i skorupiaków” i dodaje si´ wyrazy „oraz innych zwierzàt przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi”,
h) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) rzeênia — zak∏ad, w którym dokonuje si´
uboju zwierzàt i obróbki poubojowej, w tym
podzia∏u pó∏tuszy wieprzowej lub wo∏owej
odpowiednio na nie wi´cej ni˝ dwie lub trzy
cz´Êci, w celu uzyskania mi´sa przeznaczonego do spo˝ycia przez ludzi,”
i) dodaje si´ pkt 16—47 w brzmieniu:
„16) towary — zwierz´ta, mi´so, Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego, materia∏ biologiczny, niejadalne produkty zwierz´ce,
Êrodki ˝ywienia zwierzàt,
17) wprowadzanie na rynek — przechowywanie, oferowanie do sprzeda˝y, sprzeda˝ bezpoÊrednià, dostaw´ towarów lub ka˝dy inny sposób dysponowania nimi,
18) handel — wymian´ towarów pomi´dzy krajami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej,
19) stado — zwierz´ta tego samego gatunku
przebywajàce na terenie tego samego gospodarstwa posiadajàce ten sam status epizootyczny,
20) produkty — towary inne ni˝ zwierz´ta,
21) posiadacz zwierz´cia — w∏aÊciciela albo
ka˝dà osob´ fizycznà lub prawnà odpowiedzialnà za zwierz´, nawet tymczasowo,
22) gospodarstwo — gospodarstwo rolne,
przedsi´biorstwo, obiekty budowlane i inne
obiekty lub przestrzenie wolne, gdzie utrzymywane sà zwierz´ta,
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23) odpady kuchenne — odpady z placówek ˝ywienia zbiorowego, w tym z restauracji,
szpitali i zak∏adów przetwarzajàcych do celów spo˝ywczych produkty pochodzenia
zwierz´cego, przeznaczone do ˝ywienia
Êwiƒ,
24) partia towaru — iloÊç produktów tego samego rodzaju lub pewnà liczb´ zwierzàt tego samego gatunku obj´tà tym samym
Êwiadectwem zdrowia lub innym dokumentem weterynaryjnym, dokumentem
handlowym, znakiem weterynaryjnym,
przewo˝onà tym samym Êrodkiem transportu oraz pochodzàcà z terytorium jednego paƒstwa lub jego cz´Êci,
25) chów — zespó∏ zabiegów zmierzajàcych do
pe∏nego wykorzystania za∏o˝eƒ genetycznych zwierzàt, w celu uzyskania od nich
okreÊlonych produktów lub innych korzyÊci,
26) odpady zwierz´ce — materia∏y niskiego,
wysokiego i szczególnego ryzyka, z wyjàtkiem ekskrementów i odpadów kuchennych,
27) materia∏ niskiego ryzyka — ryby z∏owione
na otwartym morzu przeznaczone na màczk´ rybnà; odpady z ryb pochodzàce z zak∏adów przetwórstwa rybnego; wszystkie odpady pochodzenia zwierz´cego, które nie
stanowià zagro˝enia dla zdrowia ludzi
i zwierzàt pochodzàce od zwierzàt uznanych za zdatne do spo˝ycia, w tym skór´,
we∏n´, sierÊç, pióra, rogi, racice, krew,
28) materia∏ wysokiego ryzyka — zw∏oki zwierzàt, z wyjàtkiem wymienionych jako materia∏ szczególnego ryzyka, w tym zwierzàt zabitych ze wzgl´dów humanitarnych i w trakcie likwidacji choroby zakaênej; p∏ody
i zwierz´ta martwo urodzone; odpady zwierz´ce poubojowe, w tym krew, pochodzàce
od zwierzàt, u których stwierdzono objawy
choroby zakaênej niebezpiecznej dla ludzi
lub zwierzàt; niebadane cz´Êci zwierzàt
rzeênych, z wyjàtkiem skóry, w∏osów, sierÊci, piór, rogów, we∏ny i krwi; zwierz´ta
rzeêne, ryby, dziczyzn´ i produkty pochodzenia zwierz´cego niew∏aÊciwej jakoÊci;
zwierz´ta rzeêne, dziczyzn´, mi´so, ryby,
produkty mleczne importowane z innych
krajów, niespe∏niajàce wymagaƒ polskich;
odpady zwierz´ce i produkty ˝ywnoÊciowe
zawierajàce pozosta∏oÊci stanowiàce zagro˝enie dla zdrowia ludzi i zwierzàt; ryby wykazujàce objawy kliniczne choroby przenoszàcej si´ na zwierz´ta; zawartoÊç przewodu pokarmowego prze˝uwaczy; osad
z oczyszczalni zak∏adów przetwarzajàcych
materia∏ wysokiego i niskiego ryzyka,
29) materia∏ szczególnego ryzyka:
a) czaszka ∏àcznie z mózgiem, ga∏kami
ocznymi i migda∏kami, z wy∏àczeniem
j´zyka, oraz rdzeƒ kr´gowy, pozyskiwane od byd∏a powy˝ej dwunastego mie-
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siàca ˝ycia, a tak˝e otrzymane z nich
produkty,
b) jelita pozyskiwane od byd∏a niezale˝nie
od wieku,
c) g∏owa ∏àcznie z mózgiem, ga∏kami ocznymi i migda∏kami, z wy∏àczeniem j´zyka,
oraz rdzeƒ kr´gowy, pozyskiwane od
owiec i kóz powy˝ej dwunastego miesiàca ˝ycia lub od tych, u których wyr˝nà∏ si´
pierwszy sta∏y siekacz, a tak˝e otrzymane
z nich produkty,
d) Êledziona owiec i kóz bez wzgl´du na
wiek,
e) zw∏oki prze˝uwaczy,
f) sta∏e odpady powstajàce przy uboju i obróbce poubojowej byd∏a, owiec i kóz,
g) osad z oczyszczalni Êcieków w zak∏adach
przetwarzajàcych materia∏ szczególnego
ryzyka,
30) region — obszar administracyjny kraju nie
mniejszy ni˝ powiat,
31) miejsce odpoczynku zwierzàt — zatwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w którym zwierz´ta sà pojone
i karmione w czasie przerwy w transporcie,
32) miejsce gromadzenia zwierzàt — zatwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w którym zwierz´ta sà przygotowywane do wprowadzenia do obrotu,
33) kontrola weterynaryjna — kontrol´ fizycznà
lub kontrol´ dokumentów odnoszàcà si´ do
towarów, zmierzajàcà bezpoÊrednio lub poÊrednio do ochrony zdrowia ludzi i zwierzàt,
34) weterynaryjna kontrola graniczna — kontrol´ przeprowadzanà przez granicznego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej w celu ochrony zdrowia ludzi i zwierzàt,
35) kontrola dokumentów — sprawdzenie
Êwiadectw zdrowia oraz innych dokumentów towarzyszàcych przesy∏ce, w tym dokumentów handlowych,
36) Êwiadectwo zdrowia — dokument weterynaryjny okreÊlajàcy stan zdrowotny zwierz´cia lub grupy zwierzàt albo jakoÊç zdrowotnà produktu pochodzenia zwierz´cego,
37) kontrola to˝samoÊci — sprawdzenie zgodnoÊci pomi´dzy Êwiadectwami zdrowia lub
innymi dokumentami towarzyszàcymi
przesy∏ce a towarami oraz sprawdzenie
obecnoÊci i zgodnoÊci stempli lub znaków
ze znakami lub stemplami, które powinny
wyst´powaç na partiach towarów, lub
oznaczeƒ na zwierz´tach, a gdy jest to wymagane — plomb za∏o˝onych przez urz´dowego lekarza weterynarii,
38) kontrola fizyczna — sprawdzenie towaru
i jego otoczenia, w tym pobranie próbek
i przeprowadzenie badaƒ laboratoryjnych,
a w przypadku zwierzàt — tak˝e dodatkowych kontroli weterynaryjnych podczas
kwarantanny, je˝eli zachodzi taka potrzeba,
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39) punkt kontroli granicznej — punkt inspekcyjny, wraz z granicznym inspektoratem
weterynarii, znajdujàcy si´ na przejÊciu granicznym, na którym dokonywana jest weterynaryjna kontrola graniczna,
40) osoba zainteresowana ∏adunkiem — osob´
fizycznà lub prawnà w∏aÊciciela, przewoênika, spedytora albo ich przedstawiciela lub
osob´ zg∏aszajàcà towary podlegajàce weterynaryjnej kontroli granicznej,
41) w∏aÊciwy organ — organ kraju cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, który jest kompetentny do dokonywania kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych, lub jakikolwiek
inny organ, któremu te kompetencje zosta∏y przekazane przez organ w∏adzy publicznej,
42) urz´dowy lekarz weterynarii — lekarza weterynarii zatrudnionego lub wyznaczonego
przez w∏aÊciwy organ,
43) eksport — wywóz towarów do krajów nieb´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej,
44) import — przywóz towarów z krajów nieb´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej,
45) obrót — wprowadzanie na rynek towarów,
handel nimi, ich przywóz, wywóz i przewóz,
46) premiks leczniczy — ka˝dy weterynaryjny
produkt leczniczy lub mieszanin´ weterynaryjnych produktów leczniczych, przeznaczone do wytwarzania paszy leczniczej,
47) weterynaryjny numer indentyfikacyjny —
numer nadawany podmiotom przez organ
Inspekcji Weterynaryjnej s∏u˝àcy do identyfikacji produktów pochodzenia zwierz´cego
wytworzonych przez te podmioty.”;
3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Obowiàzkowi zg∏aszania i zwalczania
podlegajà choroby zakaêne zwierzàt wyszczególnione w za∏àczniku nr 1 do ustawy.
2. Obowiàzkowi rejestracji podlegajà choroby zakaêne zwierzàt wymienione w za∏àczniku nr 2 do ustawy.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
inne choroby zakaêne zwierzàt niewymienione w za∏àczniku nr 1 i 2 do ustawy
podlegajàce zg∏aszaniu i zwalczaniu albo rejestracji na obszarze ca∏ego kraju
lub jego cz´Êci, majàc na wzgl´dzie rozwój sytuacji epizootycznej i epidemiologicznej, jak równie˝ ochron´ zdrowia ludzi i zwierzàt oraz wymagania sanitarno-weterynaryjne obowiàzujàce w mi´dzynarodowym obrocie towarami.”;
4) w art. 5:
a) w ust. 1:
— po wyrazie „Podmioty” dodaje si´ wyrazy
„podejmujàce dzia∏alnoÊç lub”,
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) zarobkowym przewozem zwierzàt lub ich
skupem i sprzeda˝à,”
— pkt 3—5 otrzymujà brzmienie:
„3) produkcjà, przechowywaniem niejadalnych produktów zwierz´cych oraz obrotem nimi i ich przewozem,
4) wytwarzaniem lub obrotem Êrodkami ˝ywienia zwierzàt oraz dodatkami paszowymi, z wyjàtkiem premiksów leczniczych,
4a) wytwarzaniem pasz leczniczych,
4b) prowadzeniem miejsc odpoczynku i gromadzenia zwierzàt,
5) produkcjà, pozyskiwaniem, konserwacjà,
obróbkà, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materia∏u biologicznego,”
— w pkt 7 skreÊla si´ wyrazy „i narybku”,
— dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) wyl´ganiem ryb oraz hodowlà ryb, skorupiaków i mi´czaków,”
— pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem
lub spalaniem materia∏u niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka,”
— dodaje si´ pkt 9a i 9b w brzmieniu:
„9a) prowadzeniem sk∏adów celnych lub
dzia∏alnoÊcià w wolnych obszarach celnych i sk∏adach wolnoc∏owych w zakresie obrotu towarami podlegajàcymi weterynaryjnej kontroli granicznej,
9b) utrzymywaniem zwierzàt dzikich,”
— dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
„12) zaopatrywaniem Êrodków transportu
morskiego w produkty podlegajàce kontroli weterynaryjnej, które sà niezgodne
z przepisami dotyczàcymi przywozu,
a sà przeznaczone do konsumpcji przez
za∏og´ i pasa˝erów”,
— po pkt 12 wyrazy „co najmniej 7 dni” zast´puje si´ wyrazami „co najmniej 30 dni”,
b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku prowadzenia gospodarstwa,
w którym sà utrzymywane zwierz´ta gospodarskie.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prowadzenie dzia∏alnoÊci, o której mowa
w ust. 1 i 1a, wymaga spe∏nienia warunków
lokalizacyjnych, technicznych, sanitarnych,
technologicznych i organizacyjnych zabezpieczajàcych przed zagro˝eniem epizootycznym lub epidemicznym i zapewniajàcych
w∏aÊciwà jakoÊç zdrowotnà towarów, zwanych dalej «warunkami weterynaryjnymi».”,
d) dodaje si´ ust. 3a—3f w brzmieniu:
„3a. Powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1 pkt 4—5, 7, 7a,
9, 9a i 12, wydaje decyzj´ administracyjnà
stwierdzajàcà spe∏nienie warunków wete-
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rynaryjnych do prowadzenia tej dzia∏alnoÊci albo o ich niespe∏nieniu. Odwo∏anie od
decyzji przys∏uguje w trybie przewidzianym
w art. 39 ust. 2.
3b. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e w ka˝dym czasie kontrolowaç, czy spe∏nione sà
warunki, o których mowa w ust. 3.
3c. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa w ust. 1
i 1a.
3d. Rejestr podmiotów, o których mowa
w ust. 3c, powinien zawieraç w szczególnoÊci:
1) nazw´ podmiotu, a w przypadku osoby
fizycznej — imi´ i nazwisko,
2) adres podmiotu,
3) okreÊlenie rodzaju i zakresu prowadzonej
dzia∏alnoÊci,
4) informacje dotyczàce przeprowadzonych
kontroli oraz decyzji, o których mowa
w ust. 3a i art. 6.
3e. G∏ówny Lekarz Weterynarii prowadzi wykaz
podmiotów zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià,
o której mowa w ust. 1 pkt 9 i 12.
3f. Wykaz podmiotów, o których mowa
w ust. 3e, powinien zawieraç w szczególnoÊci:
1) nazw´ podmiotu,
2) adres podmiotu,
3) zakres prowadzonej dzia∏alnoÊci.”,
e) w ust. 4 wyrazy „pkt 1—9” zast´puje si´ wyrazami „pkt 1—9b oraz pkt 12, a tak˝e sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 3c, oraz
otrzymywania z niego wypisu, majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii
Europejskiej”,
f) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki weterynaryjne, jakie muszà spe∏niaç
gospodarstwa i stada zwierzàt poszczególnych gatunków w przypadku, gdy zwierz´ta
lub produkty pochodzàce od tych zwierzàt sà
wprowadzane na rynek, oraz wzór Êwiadectwa zdrowia dla tych stad, majàc na wzgl´dzie zapobieganie rozprzestrzenianiu si´
chorób ludzi i zwierzàt oraz obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”;
5) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. W razie stwierdzenia, ˝e dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1—10
i 12 oraz ust. 1a, jest prowadzona niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi,
powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wydaç decyzj´ administracyjnà nakazujàcà
usuni´cie uchybieƒ lub wstrzymujàcà
prowadzenie dzia∏alnoÊci do czasu ich
usuni´cia.
2. W razie stwierdzenia, ˝e prowadzenie
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 5 ust. 1
pkt 11, stwarza zagro˝enie epizootyczne
lub epidemiczne, powiatowy lekarz wete-
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rynarii nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, niezw∏oczne usuni´cie uchybieƒ, zawiadamiajàc o tym w∏aÊciwà
okr´gowà izb´ lekarsko-weterynaryjnà.
3. Je˝eli podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç
nie stosuje si´ do zaleceƒ wynikajàcych
z decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, powiatowy lekarz weterynarii mo˝e zakazaç, w drodze decyzji, dalszego prowadzenia dzia∏alnoÊci okreÊlonej w art. 5
ust. 1 i 1a.”;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Byd∏o, owce, kozy, Êwinie oraz jelenie
i daniele utrzymywane w warunkach fermowych podlegajà oznakowaniu.
2. Byd∏o i konie, z wyjàtkiem koni wolno ˝yjàcych, sà zaopatrywane w dokumenty
identyfikacyjne, zwane dalej «paszportami zwierzàt».
3. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1,
polega w szczególnoÊci na zak∏adaniu
kolczyków z numerem identyfikacyjnym
zwierz´cia lub na wytatuowaniu numeru
identyfikacyjnego zwierz´cia, ustalonego przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanà dalej
«Agencjà».
4. Posiadacz zwierz´cia jest zobowiàzany
do jego oznakowania i zg∏oszenia tego
faktu Agencji przed opuszczeniem przez
zwierz´ gospodarstwa, nie póêniej jednak ni˝:
1) w terminie 7 dni od dnia urodzenia
zwierz´cia, w przypadku byd∏a,
2) w terminie 21 dni od dnia urodzenia
zwierz´cia, w przypadku pozosta∏ych
gatunków zwierzàt.
5. Posiadacz konia jest obowiàzany do
zg∏oszenia Agencji w terminie 21 dni faktu urodzenia si´ tego zwierz´cia.
6. Po otrzymaniu zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 4 lub 5, Agencja wydaje zg∏aszajàcemu paszport zwierz´cia.
7. Paszport zwierz´cia powinien zawieraç
w szczególnoÊci:
1) miejsce oraz dat´ urodzenia zwierz´cia, a w przypadku koni — równie˝ ich
opis,
2) imi´ i nazwisko lub nazw´ posiadacza
zwierz´cia oraz jego adres zamieszkania lub okreÊlenie jego siedziby,
3) numer identyfikacyjny zwierz´cia.
8. Agencja prowadzi rejestr zwierzàt oznakowanych i zaopatrzonych w paszporty.
9. Rejestr prowadzi si´ przy u˝yciu elektronicznych noÊników informacji.
10. Rejestr zawiera w szczególnoÊci:
1) miejsce oraz dat´ urodzenia zwierz´cia, a w przypadku koni — równie˝ ich
opis,
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2) imi´ i nazwisko lub nazw´ posiadacza
zwierz´cia oraz adres zamieszkania
lub okreÊlenie jego siedziby,
3) numer identyfikacyjny zwierz´cia.
11. Posiadacz zwierzàt, o których mowa
w ust. 1, jest obowiàzany do prowadzenia ksi´gi zwierzàt, zwanej dalej «ksi´gà
rejestracji», do której wpisuje si´
w szczególnoÊci:
1) dat´ urodzenia zwierz´cia,
2) numer identyfikacyjny zwierz´cia,
3) miejsce przebywania zwierz´cia,
4) imi´, nazwisko lub nazw´ poprzedniego posiadacza zwierz´cia.
12. Ksi´g´ rejestracji prowadzi si´ odr´bnie
dla poszczególnych gatunków zwierzàt.
Ksi´g´ rejestracji wydaje Agencja.
13. Ksi´ga rejestracji jest udost´pniana organom Inspekcji Weterynaryjnej i Agencji.
14. Zwierz´ta, o których mowa w ust. 1 i 2,
mogà byç wprowadzone do obrotu, je˝eli sà:
1) oznakowane, z wyjàtkiem koni,
2) zaopatrzone w paszport, w przypadku
byd∏a i koni,
3) wpisane do ksi´gi rejestracji, z wyjàtkiem koni,
4) zaopatrzone w Êwiadectwo zdrowia
wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii.
15. Zwierz´ta inne ni˝ wymienione w ust. 1
i 2 mogà byç wprowadzane do obrotu,
je˝eli sà zaopatrzone w Êwiadectwa
zdrowia, wystawiane przez powiatowego lekarza weterynarii oddzielnie dla
ka˝dej partii zwierzàt lub dla poszczególnego zwierz´cia.
16. Âwiadectwa zdrowia sà wystawiane dla
zwierzàt pochodzàcych z gospodarstw
lub stad spe∏niajàcych warunki weterynaryjne.
17. Posiadacz zwierz´cia, o którym mowa
w ust. 1 i 2, sprowadzonego z zagranicy
jest obowiàzany zg∏osiç Agencji fakt
wwozu zwierz´cia w terminie 7 dni od
dnia przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.
18. Posiadacz zwierzàt sprowadzonych z zagranicy, z wyjàtkiem koni i zwierzàt sprowadzanych z krajów b´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej, jest zobowiàzany
oznakowaç je w terminie, o którym mowa w ust. 17.
19. Byd∏o i konie sprowadzane z zagranicy
po dokonaniu zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 17, zaopatrywane sà w paszporty. Dokonujàc zg∏oszenia byd∏a i koni
sprowadzanych z zagranicy, nale˝y okazaç Agencji paszporty tych zwierzàt wystawione za granicà.
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20. Posiadacz zwierz´cia, o którym mowa
w ust. 1 i 2, jest zobowiàzany zg∏osiç
Agencji w terminie 7 dni fakt:
1) padni´cia zwierz´cia,
2) zbycia zwierz´cia poza granice kraju,
3) uboju zwierz´cia.
21. Posiadacz paszportu zwierz´cia jest obowiàzany w terminie 7 dni do zwrotu
paszportu do Agencji w przypadku padni´cia lub uboju zwierz´cia.
22. W przypadku zmiany posiadacza zwierz´cia poprzedni i nowy posiadacz sà
obowiàzani zawiadomiç Agencj´ w terminie 7 dni o tej zmianie.
23. Poprzedni posiadacz obowiàzany jest
przekazaç nowemu posiadaczowi wraz
ze zwierz´ciem jego paszport.
24. Za czynnoÊci zwiàzane z oznakowaniem,
wydawaniem
paszportów
zwierzàt
Agencja pobiera op∏aty.
25. Agencja mo˝e zlecaç wykonywanie
czynnoÊci zwiàzanych z oznakowaniem
zwierzàt lub wydawaniem paszportów
zwierzàt innym podmiotom, w szczególnoÊci izbom rolniczym i zwiàzkom hodowców.
26. Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzà nadzór nad oznakowaniem i rejestracjà zwierzàt i majà prawo do bezp∏atnego dost´pu do danych zawartych
w rejestrze, o którym mowa w ust. 8,
oraz do zg∏aszania korekt i uzupe∏nieƒ
w tym rejestrze.
27. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe zasady:
a) prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 8, w tym tryb zg∏aszania
zwierzàt do rejestru,
b) oznakowania zwierzàt, w tym wzory znaków identyfikacyjnych,
c) wydawania i zwracania paszportów
zwierzàt,
d) prowadzenia ksi´gi rejestracji,
2) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
przy wprowadzaniu na rynek zwierzàt,
o których mowa w ust. 1, 2 i 15, oraz
wzory Êwiadectw zdrowia,
3) wzory ksi´gi rejestracji oraz paszportu
zwierzàt
— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia kontroli przemieszczania si´ zwierzàt,
a tak˝e ochron´ zdrowia ludzi i zwierzàt,
4) wysokoÊç op∏at za oznakowanie, wydawanie paszportów zwierzàt i ksiàg
rejestracji, uwzgl´dniajàc koszty ponoszone przez Agencj´, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych,
5) harmonogram wdra˝ania systemu
znakowania i rejestracji zwierzàt w poszczególnych województwach.”;
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7) w art. 8:
a) w ust. 1 wyraz „dwóch” zast´puje si´ wyrazem
„trzech”,
b) w ust. 2:
— w zdaniu wst´pnym po wyrazach „doprowadzaç psy” skreÊla si´ wyrazy „na smyczy”,
— w pkt 1 wyraz „dwóch” zast´puje si´ wyrazem „trzech”,
c) w ust. 4:
— po wyrazie „rolnictwa” dodaje si´ wyrazy
„ , majàc na wzgl´dzie zmniejszenie ryzyka
wystàpienia niektórych chorób zakaênych
zwierzàt na okreÊlonych obszarach kraju”,
— w pkt 2 po wyrazie „wÊciekliênie” dodaje si´
wyrazy „oraz psów przeciwko nosówce”;
8) art. 9 i 10 otrzymujà brzmienie:
„Art. 9. 1. Materia∏ szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka, o ile nie zachodzi podejrzenie o chorob´ zakaênà, nale˝y niezw∏ocznie zg∏osiç i przekazaç podmiotom zajmujàcym si´ jego zbieraniem lub
przetwarzaniem, z zastrze˝eniem ust. 2
i 3.
2. Obowiàzek przekazania materia∏u wysokiego ryzyka podmiotom, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy pojedynczych
zw∏ok zwierzàt domowych, zw∏ok prosiàt, królików, owiec i kóz poni˝ej czwartego tygodnia ˝ycia oraz pojedynczych
sztuk drobiu, które mogà byç zagrzebane lub spalone w warunkach nienaruszajàcych przepisów o ochronie Êrodowiska.
3. Mieszanina materia∏u wysokiego i niskiego ryzyka jest uznawana za materia∏
wysokiego ryzyka, natomiast mieszanina, w sk∏ad której wchodzi materia∏
szczególnego ryzyka, stanowi materia∏
szczególnego ryzyka.
4. Posiadacz materia∏u szczególnego ryzyka lub osoba kierujàca zak∏adem, w którym ten materia∏ powstaje, sà obowiàzani do segregowania i oznakowania tego
materia∏u.
5. Materia∏ szczególnego ryzyka spala si´
lub grzebie po uprzednim przetworzeniu.
6. W wyjàtkowych przypadkach materia∏
wysokiego i szczególnego ryzyka mo˝e
zostaç przekazany na grzebowisko lub
zostaç spalony bez przetworzenia, po
uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza
weterynarii wyra˝ajàcej na to zgod´.
7. Do dokonania zg∏oszenia i przekazania
materia∏u szczególnego i wysokiego ryzyka jest obowiàzana osoba kierujàca zak∏adem, w którym powsta∏ materia∏ wysokiego lub szczególnego ryzyka, posiadacz tego materia∏u, a je˝eli posiadacza
takiego nie mo˝na ustaliç — zarzàdca terenu, na którym znajduje si´ ten materia∏.
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8. Tworzenie i utrzymywanie grzebowisk
oraz miejsc spalania zw∏ok zwierz´cych
i ich cz´Êci okreÊlajà przepisy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminie. Koszty budowy grzebowisk i przygotowania
miejsc spalania zw∏ok zwierz´cych i ich
cz´Êci sà refundowane gminie ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.
9. Odpady kuchenne pochodzàce z zak∏adów zajmujàcych si´ ˝ywieniem zbiorowym mogà byç przeznaczane na karm´
dla trzody chlewnej jedynie po obróbce
cieplnej.
10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa:
1) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
a) sposób przekazywania, zbierania,
sk∏adowania i bezpiecznego unieszkodliwiania materia∏u niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka oraz
segregowania i oznakowania materia∏u szczególnego ryzyka,
b) warunki przekazywania i przetwarzania odpadów kuchennych oraz
obrotu gotowà paszà wytworzonà
z tych odpadów,
2) mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:
a) inny sposób post´powania z materia∏em wysokiego i szczególnego
ryzyka ni˝ ten, o którym mowa
w ust. 1,
b) inne odpady jako materia∏ szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka
— w celu dostosowania zasad post´powania z odpadami kuchennymi,
materia∏ami niskiego, wysokiego
i szczególnego ryzyka do wymogów
Unii Europejskiej.”
„Art. 10. Weterynaryjnej kontroli granicznej podlega:
1) wprowadzanie lub zamiar wprowadzenia towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej «przywozem»,
2) wyprowadzanie lub zamiar wyprowadzenia towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej
«wywozem»,
3) przewóz towarów lub zamiar przewozu
w procedurze tranzytu w rozumieniu
przepisów Kodeksu celnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych krajów, zwany dalej «przewozem».”;
9) dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. Zabrania si´:
1) przywozu lub przewozu zwierzàt chorych, podejrzanych o zaka˝enie, produktów, surowców i odpadów pochodzàcych od takich zwierzàt oraz mate-
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ria∏u wysokiego i szczególnego ryzyka,
2) przywozu mi´sa niezdatnego do spo˝ycia lub mi´sa warunkowo zdatnego
do spo˝ycia,
3) przywozu lub przewozu rzeczy, w stosunku do których istnieje podejrzenie
o mo˝liwoÊç przeniesienia przez nie
zaka˝enia, z wy∏àczeniem hodowli
materia∏u zakaênego przeznaczonego
do badaƒ naukowych,
4) przywozu lub przewozu zwierzàt niezdolnych do kontynuowania podró˝y
w rozumieniu przepisów o ochronie
zwierzàt,
5) przywozu towarów zawierajàcych niedopuszczalne pozosta∏oÊci chemiczne
i biologiczne,
6) przywozu lub przewozu towarów bez
wymaganej dokumentacji,
7) przewozu zwierzàt bez pisemnego potwierdzenia, ˝e zostanà one przyj´te
przez pierwszy kraj sàsiadujàcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) przewozu produktów bez pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej ∏adunkiem, ˝e w przypadku nieprzyj´cia przesy∏ki pokryje ona wszelkie koszty zwiàzane ze zniszczeniem lub odes∏aniem
przesy∏ki do miejsca pochodzenia,
9) przywozu i przewozu towarów przez
inne przejÊcia graniczne ni˝ okreÊlone
na podstawie przepisów art. 14 ust. 14
pkt 1,
10) przywozu lub przewozu towarów, które nie spe∏niajà innych warunków weterynaryjnych okreÊlonych niniejszà
ustawà lub przepisami szczególnymi.”;
10) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. 1. Zwierz´ta mogà byç przywo˝one, je˝eli:
1) sà zaopatrzone w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia sporzàdzony w co najmniej dwóch j´zykach — w j´zyku
polskim i w j´zyku kraju ich pochodzenia lub w j´zyku polskim i angielskim, wydany przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa, z którego pochodzà, oraz
w inne dokumenty towarzyszàce
przesy∏ce,
2) w dniu wystawienia Êwiadectwa
zdrowia paƒstwa, z których pochodzà, lub ich cz´Êci sà wpisane do rejestru prowadzonego przez G∏ównego Lekarza Weterynarii,
3) sà oznakowane w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´,
4) osoba zainteresowana ∏adunkiem
poinformuje, z wyprzedzeniem przynajmniej jednego dnia roboczego,
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w formie pisemnej lub za pomocà
elektronicznych noÊników informacji, granicznego lekarza weterynarii
z w∏aÊciwego przejÊcia granicznego,
przez które zwierz´ta b´dà przewo˝one, o przewidywanym czasie przywozu zwierzàt, ich gatunku i liczbie,
5) importer uzyska decyzj´ w∏aÊciwego
powiatowego lekarza weterynarii
w sprawie ustalenia miejsca kwarantanny lub uboju zwierzàt.
2. Mi´so, Êrodki spo˝ywcze pochodzenia
zwierz´cego, materia∏ biologiczny, niejadalne produkty zwierz´ce oraz Êrodki
˝ywienia zwierzàt mogà byç przywo˝one, je˝eli:
1) sà zaopatrzone w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia sporzàdzony w co najmniej dwóch j´zykach — w j´zyku
polskim i w j´zyku kraju ich pochodzenia lub w j´zyku polskim i angielskim, wydany przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa, z którego pochodzà, oraz
w inne dokumenty towarzyszàce
przesy∏ce. W przypadku roz∏adunku
Êwie˝ej ryby lub Êwie˝ych produktów rybnych pochodzàcych bezpoÊrednio z po∏owów ze statków pod
banderà innego kraju Êwiadectwo
zdrowia wydawane jest przez urz´dowego lekarza weterynarii na podstawie pisemnej deklaracji kapitana,
która spe∏nia rol´ Êwiadectwa pochodzenia ryb, mi´czaków i skorupiaków,
2) w dniu wystawienia Êwiadectwa
zdrowia paƒstwa, z których pochodzà, lub ich cz´Êci sà wpisane do rejestru prowadzonego przez G∏ównego Lekarza Weterynarii, a ponadto
je˝eli pochodzà z zak∏adów uprawnionych do eksportu lub dopuszczonych do handlu na terytorium Unii
Europejskiej,
3) osoba zainteresowana ∏adunkiem
poinformuje, w formie pisemnej lub
za pomocà elektronicznych noÊników informacji, z wyprzedzeniem
przynajmniej jednego dnia roboczego, granicznego lekarza weterynarii
z w∏aÊciwego przejÊcia granicznego,
przez które produkty b´dà przewo˝one, o iloÊci, rodzaju i przewidywanym czasie ich przywozu,
4) importer uzyska decyzj´ w∏aÊciwego
powiatowego lekarza weterynarii
w sprawie ustalenia miejsca ich
sk∏adowania,
5) osoba zainteresowana ∏adunkiem
zadeklaruje w Êwiadectwie przekroczenia granicy, ˝e produkty spe∏niajà wymagania przywozowe.
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3. Trofea ∏owieckie oraz nawóz naturalny
pochodzàce od zwierzàt jednokopytnych i drobiu mogà byç przywo˝one, je˝eli:
1) sà zaopatrzone w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia sporzàdzony w co najmniej dwóch j´zykach — w j´zyku
polskim i w j´zyku kraju ich pochodzenia lub w j´zyku polskim i angielskim, wydany przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa, z którego pochodzà, oraz
w inne dokumenty towarzyszàce
przesy∏ce wymagane odr´bnymi
przepisami,
2) pochodzà z terenu nieobj´tego,
w dniu wystawienia Êwiadectwa
zdrowia, restrykcjami z powodu wyst´powania chorób zakaênych zwierzàt,
3) osoba zainteresowana ∏adunkiem poinformuje, w formie pisemnej lub za
pomocà elektronicznych noÊników
informacji, z wyprzedzeniem granicznego lekarza weterynarii z w∏aÊciwego przejÊcia granicznego, przez które
produkty b´dà przewo˝one, o iloÊci,
rodzaju i oczekiwanym czasie ich
przywozu,
4) importer uzyska decyzj´ w∏aÊciwego
powiatowego lekarza weterynarii
w sprawie ustalenia miejsca ich sk∏adowania.
4. Przywóz towarów niespe∏niajàcych warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 2, oraz hodowli materia∏u zakaênego przeznaczonego do badaƒ naukowych, o których mowa w art. 10a
pkt 3, wymaga zezwolenia G∏ównego
Lekarza Weterynarii. Zezwolenie okreÊla szczegó∏owe wymagania, jakim powinno odpowiadaç Êwiadectwo zdrowia, w które towar ma byç zaopatrzony,
oraz inne warunki, w zale˝noÊci od rodzaju towaru, po spe∏nieniu których towar mo˝e byç przywieziony.
5. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawieraç w szczególnoÊci:
1) adres oraz imi´ i nazwisko lub nazw´
importera,
2) nazw´ i iloÊç towaru,
3) okreÊlenie kraju zakupu towaru,
a w przypadku importu jadalnych
produktów pochodzenia zwierz´cego
lub materia∏u biologicznego — numer weterynaryjny producenta,
4) nazw´ przejÊcia granicznego,
5) kopi´ decyzji powiatowego lekarza
weterynarii o ustaleniu: w przypadku
zwierzàt — miejsca kwarantanny lub
uboju, w przypadku jadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego —
miejsca sk∏adowania, a w przypadku
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materia∏u biologicznego — miejsca
sk∏adowania lub wykorzystywania,
6) kopi´ dowodu op∏aty za zezwolenie.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki weterynaryjne dla towarów, o których mowa w ust. 1—3, oraz wzory
Êwiadectw zdrowia, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1,
majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia ludzi i zwierzàt, a tak˝e mo˝liwoÊç przemieszczania towarów mi´dzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytoriami innych paƒstw.
7. G∏ówny Lekarz Weterynarii og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urz´dowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rejestry paƒstw i ich cz´Êci,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2
pkt 2.
8. Produkty:
1) przeznaczone dla kraju cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub obszarów, na
których obowiàzujà specjalne warunki weterynaryjne okreÊlone w prawie
Unii Europejskiej,
2) z których pobrano próbki, ale wyniki
badaƒ nie sà znane w czasie, w którym Êrodki transportu opuszczajà
punkt kontroli granicznej,
3) przywo˝one dla specjalnych potrzeb
w przypadkach okreÊlonych w prawie
Unii Europejskiej,
4) zwierz´ta dzikie nieoskórowane po
odstrzeleniu
— sà obj´te specjalnymi wymogami.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) procedury dotyczàce weterynaryjnej
kontroli granicznej towarów, o których mowa w ust. 6, oraz dalsze post´powanie z tymi towarami,
2) warunki kontroli weterynaryjnej produktów przy ich prze∏adunku, wwo˝onych drogà morskà lub powietrznà
na terytorium krajów cz∏onkowskich
Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny ni˝ punkt kontroli
granicznej przeznaczenia,
3) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
— procedury kontroli weterynaryjnej
produktów, niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w przepisach dotyczàcych przywozu, a przeznaczonych
do spo˝ycia przez za∏og´ i pasa˝erów
korzystajàcych z transportu morskiego
— majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
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10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia:
1) okreÊli sposoby post´powania w zakresie kontroli weterynaryjnej w przypadku wprowadzania i wyprowadzania towarów do sk∏adu celnego, wolnego obszaru celnego lub sk∏adu
wolnoc∏owego,
2) okreÊli, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, list´ sk∏adów celnych,
w których mogà byç sk∏adowane produkty podlegajàce kontroli weterynaryjnej,
3) mo˝e okreÊliç, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, list´ sk∏adów celnych, w których mogà byç sk∏adowane produkty podlegajàce kontroli weterynaryjnej niespe∏niajàce wymagaƒ okreÊlonych w prawie Unii Europejskiej
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie
przestrzegania warunków weterynaryjnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu produktów do sk∏adu celnego,
wolnego obszaru celnego lub sk∏adu
wolnoc∏owego oraz zapewnienie odpowiednich warunków sk∏adowania produktów pochodzenia zwierz´cego.”;
11) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. 1. Towary mogà byç przewo˝one do krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
je˝eli na przewóz zosta∏a uprzednio wyra˝ona zgoda urz´dowego lekarza weterynarii kraju przeznaczenia, w którym
towary te mogà byç poddane kontroli,
a tak˝e gdy na przewóz uzyskano zezwolenie krajów, przez które sà przewo˝one, je˝eli jest ono wymagane przepisami tych krajów.
2. Zwierz´ta mogà byç przewo˝one, je˝eli:
1) sà oznakowane w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´,
2) sà zaopatrzone w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia wystawiony przez w∏aÊciwy organ paƒstwa, z którego pochodzà, oraz urz´dowe t∏umaczenie
tego Êwiadectwa na j´zyk polski,
3) w dniu wystawienia Êwiadectwa
zdrowia paƒstwa, z których pochodzà, lub ich cz´Êci sà wpisane do rejestru prowadzonego przez G∏ównego Lekarza Weterynarii lub je˝eli
spe∏niajà wymagania okreÊlone
w zezwoleniu G∏ównego Lekarza
Weterynarii,
4) osoba zainteresowana ∏adunkiem
poinformuje z wyprzedzeniem granicznego lekarza weterynarii z w∏a-
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Êciwego przejÊcia granicznego, przez
które zwierz´ta b´dà przewo˝one,
o przewidywanym czasie przywozu
zwierzàt, ich gatunku i liczbie.
3. W przypadku przewozu zwierzàt graniczny lekarz weterynarii mo˝e zleciç
przeprowadzenie badaƒ zwierzàt na
stacji kwarantanny.
4. Produkty mogà byç przewo˝one, je˝eli:
1) sà zaopatrzone w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia wystawiony przez w∏aÊciwy organ paƒstwa, z którego pochodzà, oraz urz´dowe t∏umaczenie
tego Êwiadectwa na j´zyk polski i inne wymagane dokumenty towarzyszàce przesy∏ce,
2) osoba zainteresowana ∏adunkiem
poinformuje z wyprzedzeniem lekarza weterynarii z w∏aÊciwego przejÊcia granicznego, przez które produkty b´dà przewo˝one, o ich iloÊci,
rodzaju i przewidywanym czasie ich
przywozu,
3) osoba zainteresowana ∏adunkiem
zg∏osi∏a towar do weterynaryjnej
kontroli granicznej w wymaganej
formie i w sposób, o których mowa
w art. 14 ust. 14 pkt 5.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) procedury kontroli produktów w przewozie mi´dzy krajami trzecimi,
2) warunki weterynaryjnej kontroli granicznej zwierzàt nieobj´tych przepisami Unii Europejskiej
— majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia
ludzi i zwierzàt oraz ujednolicenie warunków przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.”;

12) w art. 13 po wyrazach „powiatowego lekarza weterynarii” dodaje si´ wyrazy „lub w∏aÊciwego granicznego lekarza weterynarii”;
13) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. 1. Towary przywo˝one oraz przewo˝one
podlegajà weterynaryjnej kontroli granicznej.
2. Osoba zainteresowana ∏adunkiem jest
obowiàzana zg∏osiç towar do weterynaryjnej kontroli granicznej w wymaganej formie i w sposób, okreÊlonych na
podstawie przepisów ust. 14 pkt 5.
3. Towary przywiezione bez weterynaryjnej kontroli granicznej zostanà zatrzymane do czasu wydania przez w∏aÊciwego granicznego lub powiatowego lekarza weterynarii decyzji o ich zniszczeniu lub powrotnym wywozie, w rozumieniu przepisów celnych, do kraju pochodzenia.
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4. Weterynaryjna kontrola graniczna
obejmuje:
1) w przypadku przywozu:
a) sprawdzenie, czy nie zosta∏y naruszone przepisy art. 10a,
b) kontrol´ dokumentów,
c) kontrol´ to˝samoÊci,
d) kontrol´ fizycznà,
e) sprawdzenie, czy nie zosta∏y naruszone przepisy dotyczàce ochrony
zwierzàt podczas transportu,
2) w przypadku przewozu:
a) sprawdzenie, czy nie zosta∏y naruszone przepisy art. 10a,
b) kontrol´ dokumentów,
c) kontrol´ to˝samoÊci,
d) kontrol´ fizycznà, je˝eli istnieje jakiekolwiek podejrzenie zagro˝enia
zdrowia ludzi lub zwierzàt,
e) sprawdzenie, czy nie zosta∏y naruszone przepisy dotyczàce ochrony
zwierzàt podczas transportu,
f) za∏o˝enie plomb weterynaryjnych
na Êrodki transportu lub partie
produktów w punkcie kontroli granicznej wejÊcia i kontrol´ tych
plomb w punkcie kontroli granicznej wyjÊcia.
5. Kontrola graniczna, o której mowa
w ust. 1, obejmuje równie˝ postawienie
w Êwiadectwie zdrowia odpowiedniej
piecz´ci i dokonanie wpisu przez granicznego lekarza weterynarii o przeprowadzeniu kontroli i jej wyniku.
6. Osoba zainteresowana ∏adunkiem deklaruje w Êwiadectwie weterynaryjnym
przekroczenia granicy przeznaczenie
celne towaru. Âwiadectwo przekroczenia granicy jest jednoczeÊnie dokumentem zg∏oszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej.
7. W przypadku przywozu deklarowane
przeznaczenie celne towaru powinno
byç zgodne z okreÊlonym w decyzji,
wydanej przez w∏aÊciwego powiatowego lekarza weterynarii, miejscem:
1) sk∏adowania, w przypadku produktów albo
2) kwarantanny lub uboju, w przypadku
zwierzàt.
8. W razie braku deklaracji okreÊlajàcej
przeznaczenie celne w Êwiadectwie weterynaryjnym przekroczenia granicy towar b´dzie podlega∏ takiej kontroli weterynaryjnej jak towar przywo˝ony.
9. W przypadku przywozu towaru graniczny lekarz weterynarii zatrzymuje oryginalne Êwiadectwo zdrowia lub inne dokumenty weterynaryjne towarzyszàce
przesy∏ce i wystawia Êwiadectwo weterynaryjne przekroczenia granicy zawie-
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rajàce wynik przeprowadzonej weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wydaje
poÊwiadczone kopie zatrzymanych oryginalnych dokumentów. W przypadku
przewozu towaru graniczny lekarz weterynarii wydaje weterynaryjne Êwiadectwo przekroczenia granicy i zatrzymuje
kopi´ orygina∏u weterynaryjnego Êwiadectwa zdrowia lub innych dokumentów weterynaryjnych towarzyszàcych
przesy∏ce oraz wydaje poÊwiadczone
kopie innych otrzymanych dokumentów. Organ celny uzna za dopuszczalne
tylko takie przeznaczenie celne towaru,
które jest zgodne z warunkami okreÊlonymi przez granicznego lekarza weterynarii w weterynaryjnym Êwiadectwie
przekroczenia granicy.
10. Procedura, o której mowa w ust. 9, odnosi si´ do przywozu towarów do
wszystkich paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej.
11. Graniczny lekarz weterynarii wydaje
decyzj´ w sprawie zakazu przywozu lub
przewozu towarów albo nakazu zabicia,
uboju lub uboju sanitarnego zwierzàt,
zniszczenia produktów lub innych rzeczy, je˝eli kontrola wyka˝e, ˝e:
1) towary nie spe∏niajà warunków okreÊlonych w art. 11 i 12,
2) zosta∏y naruszone przepisy art. 10a.
12. Graniczny lekarz weterynarii mo˝e:
1) w razie zagro˝enia zdrowia ludzi
i zwierzàt zastosowaç Êrodki przewidziane w przepisach art. 22 pkt 1—10
i 13,
2) nakazaç przeprowadzenie uboju z koniecznoÊci zwierzàt, które ze wzgl´du
na stan zdrowia nie nadajà si´ do dalszego transportu, a w szczególnoÊci
zwierzàt, które dozna∏y urazów lub
zranieƒ,
3) zakazaç przywozu z zagranicy towarów nieoznakowanych zgodnie z przepisami o znakowaniu Êrodków spo˝ywczych lub przepisami o znakowaniu zwierzàt,
4) w uzasadnionych przypadkach przeprowadziç kontrol´ weterynaryjnà
w zakresie, jaki uzna za stosowny.
13. Organ celny odmówi przyj´cia zg∏oszenia celnego, je˝eli towar podlegajàcy weterynaryjnej kontroli granicznej
nie zosta∏ poddany takiej kontroli lub
nie zosta∏y uiszczone op∏aty za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli
granicznej.
14. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw administracji publicz-
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nej oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu, wykaz przejÊç granicznych, na których b´dzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna, i ich kategorie, majàc na
wzgl´dzie ochron´ zdrowia ludzi
i zwierzàt oraz zapewnienie spe∏niania wymogów okreÊlonych dla danej
kategorii przejÊcia granicznego przez
poszczególne przejÊcia graniczne,
2) wymagania, jakie powinny byç spe∏niane dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejÊç granicznych,
na których b´dzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna, majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia
zwierzàt i ludzi, a tak˝e zapewnienie
szczególnych warunków, jakim powinna odpowiadaç ka˝da kategoria
przejÊç granicznych, aby mog∏a byç
na niej przeprowadzona weterynaryjna kontrola graniczna,
3) wymogi, jakie powinny byç spe∏nione dla zatwierdzenia stacji kwarantanny zwierzàt, majàc na wzgl´dzie
wyeliminowanie mo˝liwoÊci rozprzestrzeniania chorób zakaênych zwierzàt przez zwierz´ta przywo˝one,
4) wzory i warunki stosowania piecz´ci
oraz plomb przez granicznego lekarza weterynarii, majàc na wzgl´dzie
obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej,
5) form´ i sposób zg∏oszenia towaru do
weterynaryjnej kontroli granicznej
oraz wzory weterynaryjnych Êwiadectw przekroczenia granicy dla
zwierzàt i produktów, majàc na
wzgl´dzie ochron´ zdrowia ludzi
i zwierzàt oraz mo˝liwoÊç przemieszczania si´ towarów mi´dzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytoriami innych paƒstw,
6) cz´stotliwoÊç i sposób przeprowadzania kontroli fizycznej w ramach
weterynaryjnej kontroli granicznej
towarów, majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia ludzi i zwierzàt oraz mo˝liwoÊç przemieszczania si´ towarów
mi´dzy terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej a terytoriami innych paƒstw
oraz obowiàzujàce w tym zakresie
przepisy Unii Europejskiej,
7) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, szczegó∏owe zasady i sposób
wspó∏dzia∏ania organów Inspekcji
Weterynaryjnej z organami celnymi,
majàc na wzgl´dzie zapewnienie
sprawnej kontroli granicznej towarów, zapewnienie wymogów weterynaryjnych przy ich wprowadzaniu
i wyprowadzaniu do sk∏adu celnego,
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wolnego obszaru celnego lub sk∏adu
wolnoc∏owego oraz zapewnienie
warunków weterynaryjnych przy
sk∏adowaniu.
15. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, procedury kontroli oraz list´ portów morskich, w których mogà byç roz∏adowywane Êwie˝e ryby lub Êwie˝e
produkty rybne pochodzàce bezpoÊrednio z po∏owów, ze statków pod
banderà innego kraju, majàc na wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwej jakoÊci
zdrowotnej ryb po∏awianych przez statki b´dàce pod banderà innego kraju
i produktów rybnych pochodzàcych
z tych statków.
16. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
og∏asza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski» wykaz towarów podlegajàcych weterynaryjnej
kontroli granicznej, z uwzgl´dnieniem
kodów nomenklatury towarowej taryfy
celnej (PCN).
17. Koszty zwiàzane z dzia∏aniami, o których mowa w ust. 11—13, obcià˝ajà
w ca∏oÊci w∏aÊciciela towarów. Koszty
sà pomniejszane o ewentualny dochód
uzyskany ze sprzeda˝y surowców po
uboju zwierzàt lub produktów po ich
uzdatnieniu.
18. Weterynaryjnej kontroli granicznej nie
przeprowadza si´ w przypadku handlu.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej mogà
jednak przeprowadzaç wyrywkowe,
niedyskryminujàce kontrole towarów
przywiezionych z krajów cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, a tak˝e przeprowadzaç takie kontrole w sytuacjach, o których mowa w art. 18 ust. 2 i 3.
19. W wyjàtkowych przypadkach dopuszcza si´ mo˝liwoÊç przywozu zwierzàt
przez porty morskie lub lotnicze, w których nie prowadzi si´ weterynaryjnej
kontroli granicznej, pod warunkiem ˝e
zwierz´ta sà transportowane tym samym statkiem lub samolotem do punktu weterynaryjnej kontroli granicznej,
w którym ta kontrola zostanie przeprowadzona.”;

14) w art. 15:
a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Towary przywiezione mogà byç poddane
kwarantannie lub badaniom w miejscu ich
przeznaczenia, które okreÊli decyzjà graniczny lekarz weterynarii. Szczegó∏owy zakres
badaƒ ustala w instrukcji G∏ówny Lekarz Weterynarii.
2. Uboju przywiezionych zwierzàt rzeênych dokonuje si´ bez zb´dnej zw∏oki w rzeêni wyznaczonej przez powiatowego lekarza wete-
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rynarii, stosownie do wymagaƒ zdrowotnych zwierzàt, przy czym zwierz´ta muszà
byç ubite w tej rzeêni nie póêniej ni˝ 5 dni po
ich przywiezieniu do rzeêni.
3. Ostateczna kontrola weterynaryjna towaru
odbywa si´ w punkcie weterynaryjnej kontroli granicznej, a graniczny lekarz weterynarii, w zale˝noÊci od jej wyniku, wydaje jednà
z nast´pujàcych decyzji:
1) o dopuszczeniu do handlu,
2) o uzdatnianiu produktów z przeznaczeniem na cele paszowe,
3) nakazujàcà wywóz za granic´,
4) nakazujàcà zniszczenie,
5) nakazujàcà zabicie zwierz´cia lub ubój sanitarny w wyznaczonej rzeêni albo wy∏adunek zwierz´cia,
6) pozwalajàcà na z∏o˝enie w magazynie celnym,
7) pozwalajàcà, na wniosek zainteresowanego, na wprowadzenie do sk∏adu celnego,
wolnego obszaru celnego lub sk∏adu wolnoc∏owego.”,
b) w ust. 4 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Przywóz cofni´tego towaru mo˝e nastàpiç tylko przez ten punkt kontroli granicznej, przez który nastàpi∏ wywóz.”,
c) dodaje si´ ust. 6—9 w brzmieniu:
„6. Towary przywiezione mogà byç poddane wyrywkowemu badaniu w miejscach przeznaczenia przed wprowadzeniem na rynek lub
przetworzeniem zgodnie z procedurà post´powania ustalonà w instrukcji wydanej przez
G∏ównego Lekarza Weterynarii.
7. Je˝eli graniczny lekarz weterynarii naka˝e
kwarantann´ zwierzàt, to powinna ona odbyç si´, w zale˝noÊci od stwierdzonego ryzyka, w jednym z nast´pujàcych miejsc:
1) w punkcie kontroli granicznej lub w jego
pobli˝u,
2) w gospodarstwie przeznaczenia,
3) w stacji kwarantanny usytuowanej w pobli˝u miejsca przeznaczenia zwierzàt.
8. Dopuszcza si´ ustalenie stacji kwarantanny
w kraju eksportujàcym, pod warunkiem ˝e
spe∏nia warunki weterynaryjne obowiàzujàce w Unii Europejskiej.
9. W∏aÊciwy powiatowy lekarz weterynarii
sprawujàcy nadzór nad sk∏adem celnym,
wolnym obszarem celnym, sk∏adem wolnoc∏owym, w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych, kontroluje wprowadzanie i wyprowadzanie towarów ze sk∏adu
celnego, wolnego obszaru celnego, sk∏adu
wolnoc∏owego w zakresie, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1—4.”;
15) dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. Przepisów o przywozie i przewozie towarów, o których mowa w art. 11—15,
nie stosuje si´ do:
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1) niewielkich partii towaru przeznaczonych do w∏asnego spo˝ycia
i stanowiàcych cz´Êç baga˝u osobistego,
2) paczek wysy∏anych przez osoby
prywatne do osób prywatnych,
3) próbek handlowych,
4) produktów przeznaczonych do
okreÊlonych badaƒ lub analiz,
5) produktów przeznaczonych do spo˝ycia na pok∏adzie mi´dzynarodowych Êrodków transportu, pod warunkiem ˝e nie zostanà one wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6) psów i kotów towarzyszàcych podró˝nym i nieprzeznaczonych do
obrotu, pod warunkiem ˝e sà zaopatrzone w Êwiadectwo zdrowia,
7) spreparowanych zwierzàt lub ich
cz´Êci nieprzeznaczonych do dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wielkoÊci oraz wymagania weterynaryjne w zakresie przywozu i przewozu towarów, o których mowa
w ust. 1,
2) szczegó∏owe zasady kontroli przez
organy celne przywo˝onych z zagranicy i przewo˝onych psów i kotów, o których mowa w ust. 1 pkt 6
— majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”;

16) art. 16 i 17 otrzymujà brzmienie:
„Art. 16. W razie uzasadnionego niebezpieczeƒstwa przeniesienia z zagranicy choroby
zakaênej zwierzàt lub innego zagro˝enia
dla zdrowia i ˝ycia ludzi lub zwierzàt Rada Ministrów, na wniosek G∏ównego Lekarza Weterynarii, w drodze rozporzàdzenia:
1) zakazuje przywozu do kraju lub przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów lub innych produktów,
2) mo˝e okreÊliç post´powanie granicznego lekarza weterynarii w stosunku
do osób przybywajàcych z zagranicy
oraz ich produktów
— majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia
ludzi i zwierzàt.
Art. 17. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii prowadzi listy krajowych zak∏adów uprawnionych
do produkcji na rynki innych krajów,
zwanych dalej «listami G∏ównego Lekarza Weterynarii». Zak∏ady produkujàce
materia∏ biologiczny, pozyskujàce,
przetwarzajàce i sk∏adujàce mi´so i in-
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ne Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego, niejadalne produkty zwierz´ce, Êrodki ˝ywienia zwierzàt mogà zostaç wpisane na w∏aÊciwà list´ G∏ównego Lekarza Weterynarii, je˝eli spe∏niajà
warunki weterynaryjne obowiàzujàce
w produkcji na rynek krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub okreÊlone
przez w∏aÊciwe organy weterynaryjne
kraju, do którego przeznaczony jest produkt.
2. Nadzór nad przestrzeganiem przez producenta warunków, o których mowa
w ust. 1, sprawuje powiatowy lekarz
weterynarii.
3. Wpis zak∏adu na list´, o której mowa
w ust. 1, nast´puje na wniosek w∏aÊciciela zak∏adu, po przeprowadzeniu kontroli przez powiatowego lekarza weterynarii i wydaniu, na podstawie kontroli sprawdzajàcej, pozytywnej opinii
przez wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz po zatwierdzeniu zak∏adu
przez w∏aÊciwy organ weterynaryjny
Unii Europejskiej albo kraju, do którego
sà przeznaczone produkty, je˝eli takie
zatwierdzenie jest wymagane.
4. Je˝eli zak∏ad nie spe∏nia albo nie przestrzega wymaganych warunków weterynaryjnych, albo uniemo˝liwia przeprowadzenie skutecznej kontroli, G∏ówny Lekarz Weterynarii, na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii, dokonuje zawieszenia uprawnieƒ, o których
mowa w ust. 1, lub skreÊlenia zak∏adu
z listy G∏ównego Lekarza Weterynarii.
5. O wpisach i zmianach dokonywanych
na listach, o których mowa w ust. 1,
G∏ówny Lekarz Weterynarii powiadamia w∏aÊciwego wojewódzkiego, a tak˝e powiatowego lekarza weterynarii,
którzy dokonujà odpowiednich adnotacji w rejestrze, o którym mowa w art. 5
ust. 3c i art. 31 ust. 4.
6. Produkcja Êrodków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego w zak∏adach posiadajàcych uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mo˝e byç prowadzona wy∏àcznie z u˝yciem surowców pochodzàcych z zak∏adów uprawnionych do produkcji na rynek danego kraju lub obszaru, z wy∏àczeniem produktów niepodlegajàcych takim wymaganiom.
7. Je˝eli zak∏ady, o których mowa w ust. 6,
prowadzà produkcj´ z zastosowaniem
surowców pochodzàcych z zak∏adów
nieposiadajàcych takich uprawnieƒ, to
surowce te powinny byç przechowywane w oddzielnych magazynach, a proces produkcji z ich u˝yciem powinien
byç prowadzony w oddzielnych pomieszczeniach lub w wydzielonym cyklu produkcyjnym i czasie. Uzyskane
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w ten sposób produkty nie mogà byç
oznakowane inaczej ni˝ produkty przeznaczone na rynek krajowy i mogà byç
wprowadzone wy∏àcznie do obrotu krajowego.”;

17) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. Towary przeznaczone do wywozu podlegajà kontroli weterynaryjnej w miejscu wysy∏ki, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. Organy Inspekcji Weterynaryjnej mogà
przeprowadzaç kontrole przesy∏ek zwierzàt w trakcie transportu, w punktach
kontroli granicznej oraz w punkcie postojowym, majàce na celu sprawdzenie
przestrzegania przepisów o ochronie
zwierzàt.
3. W∏aÊciwy organ Inspekcji Weterynaryjnej mo˝e w ka˝dym czasie zarzàdziç,
z zachowaniem wymogów prawa celnego, weterynaryjnà kontrol´ granicznà przy wywozie towarów, w przypadku podejrzenia wystàpienia:
1) nieprawid∏owoÊci dotyczàcych przebiegu kontroli,
2) nieprawid∏owoÊci w wydanych dokumentach weterynaryjnych,
3) innych okolicznoÊci stanowiàcych
zagro˝enie dla zdrowia ludzi lub
zwierzàt.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, gatunki zwierzàt i produkty, którymi handel okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej, sposób prowadzenia kontroli weterynaryjnej, wymagania weterynaryjne, jakim muszà odpowiadaç zwierz´ta
i produkty, oraz wzory wymaganych
Êwiadectw zdrowia lub dokumentów
handlowych, majàc na wzgl´dzie swobodne przemieszczanie towarów mi´dzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytoriami innych krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej.”;
18) w art. 19 w ust. 1:
a) po wyrazie „zwierz´cia” dodaje si´ wyrazy „wymienionej w za∏àczniku nr 1 do ustawy,”
b) w pkt 1 wyrazy „niezw∏ocznego, nie póêniej ni˝
w ciàgu 24 godzin,” zast´puje si´ wyrazem „natychmiastowego”;
19) dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. 1. Tworzy si´ system gromadzenia
i przekazywania informacji dotyczàcych wyst´powania chorób zakaênych, o których mowa w art. 3.
2. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi ksi´g´ chorób zakaênych zwierzàt
zawierajàcà informacje o chorobach
podlegajàcych:
1) natychmiastowemu zg∏oszeniu,
2) rejestracji.
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3. Lekarze weterynarii, o których mowa
w art. 20 ust. 1, przekazujà w∏aÊciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii roczne informacje o chorobach
podlegajàcych rejestracji.
4. Powiatowi lekarze weterynarii przekazujà wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii:
1) informacje o chorobach zakaênych
zwierzàt, o których mowa w art. 3
ust. 1, natychmiast po ich wystàpieniu oraz za ka˝dy miesiàc w formie
zbiorczej,
2) zbiorcze informacje roczne o wyst´powaniu chorób, o których mowa
w art. 3 ust. 2.
5. Wojewódzcy lekarze weterynarii,
w trybie okreÊlonym w ust. 4, przekazujà informacje G∏ównemu Lekarzowi
Weterynarii, który wykonujàc postanowienia konwencji i umów mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita
Polska jest stronà, powiadamia Komisj´ Europejskà, w∏aÊciwe organizacje
mi´dzynarodowe oraz inne kraje
o wyst´powaniu chorób zakaênych
zwierzàt w Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór ksi´gi chorób zakaênych zwierzàt, wzory raportów oraz sposoby
przekazywania informacji o wyst´powaniu chorób zakaênych zwierzàt, majàc na wzgl´dzie ujednolicenie sposobu zbierania i przekazywania danych
dotyczàcych wyst´powania chorób
zakaênych zwierzàt.”;
20) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposoby post´powania przy zwalczaniu poszczególnych chorób zakaênych
zwierzàt, a w szczególnoÊci procedury
stwierdzania i wygaszania ognisk tych
chorób oraz sposób prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
2) procedur´ uznawania obszaru kraju
lub jego cz´Êci za wolne od chorób,
o których mowa w pkt 1
— majàc na wzgl´dzie zapobieganie rozprzestrzenianiu si´ chorób zakaênych
zwierzàt, ochron´ zdrowia ludzi i zwierzàt, jak równie˝ mo˝liwoÊç przemieszczania zwierzàt i produktów pochodzenia zwierz´cego mi´dzy obszarami o takim samym statusie zdrowotnym.”;
21) dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:
„Art. 21a. 1. W powiatach, województwach, a tak˝e w skali ca∏ego kraju przygotowuje
si´ i poddaje sta∏ej aktualizacji plany
gotowoÊci zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, o których mowa w za-
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∏àczniku nr 1 do ustawy, oraz innych
chorób charakteryzujàcych si´ wysokim stopniem zaraêliwoÊci, o których
mowa w art. 3 ust. 2. W planach tych
przydzielone zostanà zadania organom administracji rzàdowej i samorzàdowej, a tak˝e poszczególnym podmiotom na wypadek wystàpienia chorób zakaênych zwierzàt.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych i ministrem w∏aÊciwym do spraw administracji publicznej, po zasi´gni´ciu opinii Rady Sanitarno-Epizootiologicznej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki tworzenia i wykonywania planów gotowoÊci, o których mowa
w ust. 1, kierujàc si´ potrzebà szybkiego i skutecznego likwidowania ognisk
chorób zakaênych zwierzàt.
3. Projekty planów gotowoÊci zwalczania chorób, wyszczególnionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy, przygotowujà odpowiednio powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii, G∏ówny Lekarz Weterynarii, powo∏ujàc w swoich strukturach organizacyjnych zespo∏y kryzysowe.”;

22) w art. 22:
a) w pkt 2 po wyrazach „miejsca pochodzenia zwierzàt” skreÊla si´ przecinek i dodaje wyrazy „lub
Êwiadectw zdrowia zwierzàt,”
b) w pkt 4 wyrazy „paszy, surowców paszowych”
zast´puje si´ wyrazami „Êrodków ˝ywienia
zwierzàt”,
c) pkt 9 i 13 otrzymujà brzmienie:
„9) wyznaczyç okreÊlone miejsca, w odniesieniu
do których obowiàzuje zakaz wprowadzania,
przeprowadzania i wyprowadzania zwierzàt
lub sprowadzania i wywo˝enia mi´sa, Êrodków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego
i niejadalnych produktów zwierz´cych, zw∏ok
zwierz´cych i Êrodków ˝ywienia zwierzàt,”
„13) okreÊlaç sposób post´powania ze zwierz´tami chorymi albo podejrzanymi o zaka˝enie,
zw∏okami zwierz´cymi, mi´sem, Êrodkami
spo˝ywczymi pochodzenia zwierz´cego
i niejadalnymi produktami zwierz´cymi oraz
Êrodkami ˝ywienia zwierzàt zaka˝onymi lub
podejrzanymi o zaka˝enie,”;
23) w art. 23:
a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nakazaç przeglàd zwierzàt, oczyszczanie, odka˝anie, deratyzacj´ i dezynfekcj´ miejsc
przebywania zwierzàt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zw∏ok zwierz´cych,
mi´sa, Êrodków spo˝ywczych pochodzenia
zwierz´cego i niejadalnych produktów zwierz´cych, Êrodków ˝ywienia zwierzàt, a tak˝e
oczyszczanie i odka˝anie Êrodków transportu,”
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b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii wojewoda uchyla wydane rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2.”;
24) w art. 25:
a) w ust. 1 po wyrazie „kozy” dodaje si´ wyrazy
„ , drób, jelenie i daniele utrzymywane w warunkach fermowych”,
b) w ust. 2 wyraz „surowców” zast´puje si´ wyrazem „produktów”,
c) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Odszkodowanie przys∏uguje równie˝ za
zniszczone z nakazów organów Inspekcji
Weterynaryjnej Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego, Êrodki ˝ywienia zwierzàt oraz sprz´t, który nie mo˝e byç poddany dezynfekcji.”,
d) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:
„9. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli tryb i sposób ustalania odszkodowania,
o którym mowa w ust. 3a, uwzgl´dniajàc
wartoÊç rynkowà zniszczonych produktów
oraz sprz´tu.”;
25) dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. 1. Wprowadza si´ obowiàzek zwalczania
chorób lub infekcji, które mogà byç
w naturalny sposób przenoszone ze
zwierz´cia na cz∏owieka lub przez
Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) list´ chorób, o których mowa
w ust. 1, podlegajàcych zwalczaniu
u zwierzàt,
2) programy zwalczania chorób, o których mowa w ust. 1, oraz wysokoÊç
odszkodowania w przypadku nakazu zabicia zwierzàt
— kierujàc si´ potrzebà ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi.
3. Do zwalczania chorób, o których mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy
art. 19—21 i 22—25.”;
26) art. 26—29 otrzymujà brzmienie:
„Art. 26. 1. Zwierz´ta rzeêne i ich mi´so, mi´so
zwierzàt ∏ownych i innych zwierzàt
przeznaczone do spo˝ycia przez ludzi,
Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego oraz Êrodki ˝ywienia zwierzàt
obj´te sà obowiàzkiem badania, które
nale˝y do zadaƒ powiatowego lekarza
weterynarii.
2. Powiatowy lekarz weterynarii organizuje i nadzoruje badania, o których mowa w ust. 1, ustala terenowe obwody
badania i obwody badania dla poszczególnych rzeêni oraz wyznacza dla nich
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lekarzy weterynarii i inne osoby, o których mowa w art. 44, uprawnione do
przeprowadzania badaƒ.
Art. 27. 1. Ubój zwierzàt rzeênych, których Êwie˝e
mi´so lub jego przetwory majà byç
wprowadzane na rynek, wykonywany
jest wy∏àcznie w rzeêni, przy czym ubój
z koniecznoÊci mo˝e byç wykonywany
równie˝ poza rzeênià za zgodà i pod
nadzorem lekarza weterynarii.
2. Do uboju w rzeêni mogà byç dopuszczone zwierz´ta rzeêne zaopatrzone
w Êwiadectwo zdrowia oraz, w przypadku byd∏a, owiec, kóz, Êwiƒ, oznakowane zgodnie z systemem rejestracji
i identyfikacji zwierzàt.
3. Powiatowy lekarz weterynarii, kierujàc
do uboju sanitarnego zwierz´ta rzeêne,
wydaje
skierowanie
okreÊlajàce
w szczególnoÊci przyczyn´ wydania
skierowania i dane identyfikujàce zwierz´ lub zwierz´ta oraz inne informacje
istotne z uwagi na ocen´ mi´sa.
4. Lekarz weterynarii, kierujàc do uboju
z koniecznoÊci zwierz´ta, wydaje skierowanie zawierajàce dane identyfikujàce zwierz´, przyczyn´ wydania skierowania, informacj´ o stosowanych Êrodkach farmaceutycznych oraz inne informacje istotne z uwagi na ocen´ mi´sa.
5. Dopuszcza si´ ubój drobiu na terenie
ferm drobiu o ma∏ej zdolnoÊci produkcyjnej oraz królików na terenie gospodarstw, je˝eli mi´so ma byç dostarczone do sprzeda˝y detalicznej lub bezpoÊrednio do konsumenta w tej samej lub
sàsiedniej miejscowoÊci oraz po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 32
pkt 3.
6. Dopuszcza si´:
1) ubój zwierzàt dzikich utrzymywanych przez cz∏owieka oraz jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach
fermowych na terenie gospodarstwa, w którym sà chowane, pod warunkiem uzyskania zgody powiatowego lekarza weterynarii,
2) ubój Êwiƒ, owiec i kóz na terenie gospodarstw, pod warunkiem wykorzystania uzyskanego mi´sa wy∏àcznie
na potrzeby w∏asne,
3) obrót niewielkà iloÊcià mi´sa zwierzàt ∏ownych, polegajàcy na bezpoÊrednim dostarczaniu towaru przez
uprawniony podmiot do konsumenta lub sprzeda˝y detalicznej,
4) przechowywanie i rozbiór mi´sa
zwierzàt ∏ownych w miejscach sprzeda˝y detalicznej lub przyleg∏ych pomieszczeniach produkcyjnych, je˝eli
jest ono przechowywane i przygoto-
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wywane wy∏àcznie w celu bezpoÊredniej sprzeda˝y konsumentowi.
Art. 28. 1. Obowiàzkiem badania sà obj´te:
1) przed ubojem — zwierz´ta rzeêne,
z których Êwie˝e mi´so oraz jego
przetwory majà byç wprowadzane
na rynek,
2) po uboju — mi´so i narzàdy zwierzàt
rzeênych, z wyjàtkiem nieprzeznaczonego do wprowadzania na rynek
mi´sa królików i drobiu,
3) po odstrzeleniu — mi´so i narzàdy
zwierzàt ∏ownych, z wyjàtkiem zwierzyny drobnej niepoddanej patroszeniu, skórowaniu lub odpierzeniu, dostarczonej bezpoÊrednio do konsumenta lub sprzeda˝y detalicznej.
2. W zale˝noÊci od wyniku badania zwierz´cia, przeprowadzonego przed ubojem, mo˝e byç wydane:
1) zezwolenie na ubój,
2) zezwolenie na ubój z zachowaniem
okreÊlonych warunków,
3) zakaz uboju.
3. Po uboju wszystkie cz´Êci zwierz´cia
powinny pozostaç w miejscu uboju do
czasu zbadania, wydania oceny i oznakowania mi´sa, z wy∏àczeniem prób pobranych do badaƒ laboratoryjnych.
Art. 29. 1. W zale˝noÊci od wyniku badania mi´sa
rozró˝nia si´ i odpowiednio znakuje:
1) mi´so zdatne do spo˝ycia,
2) mi´so warunkowo zdatne do spo˝ycia,
3) mi´so niezdatne do spo˝ycia.
2. Mi´so pozyskane ze Êwiƒ, kóz i owiec
poddanych ubojowi we w∏asnym gospodarstwie podlega dodatkowemu
znakowaniu i mo˝e byç wykorzystane
wy∏àcznie na w∏asne potrzeby.
3. Mi´so i jego przetwory przeznaczone do
wprowadzania na rynek powinny byç
zaopatrzone w jeden z nast´pujàcych
dokumentów:
1) Êwiadectwo zdrowia wystawione
przez urz´dowego lekarza weterynarii,
2) handlowy dokument identyfikacyjny
zawierajàcy znak weterynaryjny.
4. Przeznaczone do spo˝ycia mi´so wo∏owe, poza wymaganiami okreÊlonymi
w ust. 3, mo˝e byç wprowadzone na rynek po do∏àczeniu do ka˝dego elementu lub porcji mi´sa etykiety zawierajàcej
dane pochodzàce z dokumentu identyfikacyjnego zwierz´cia.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, systemy znakowania mi´sa i informacje, jakie powinny zawieraç etykiety, o których
mowa w ust. 4, majàc na wzgl´dzie
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mo˝liwoÊç zidentyfikowania zwierz´cia,
od którego mi´so pochodzi, jak równie˝
miejsca jego pochodzenia i przebywania.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób uzdatnienia mi´sa warunkowo
zdatnego do spo˝ycia oraz post´powania z mi´sem niezdatnym do spo˝ycia,
majàc na wzgl´dzie zachowanie zdrowia ludzi i zwierzàt.”;

27) w art. 30:
a) w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Ocena wydana w tym trybie ma charakter ostateczny.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o zmian´ oceny mi´sa, o którym
mowa w ust. 1, sk∏adany jest na piÊmie powiatowemu lekarzowi weterynarii za poÊrednictwem lekarza, który dokona∏ badania.”;
28) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. 1. Podmioty podejmujàce dzia∏alnoÊç lub
zajmujàce si´ ubojem zwierzàt rzeênych lub skupem zwierzàt ∏ownych,
rozbiorem i przetwórstwem mi´sa oraz
produkcjà mi´sa mielonego i wyrobów
mi´snych niepoddanych obróbce termicznej, pozyskiwaniem, przetwórstwem mleka, ryb, skorupiaków, mi´czaków, jaj konsumpcyjnych i innych
Êrodków spo˝ywczych pochodzenia
zwierz´cego, a tak˝e ich sk∏adowaniem
i transportem, sà obowiàzane:
1) zapewniç warunki weterynaryjne,
w tym wynikajàce z projektu technologicznego zak∏adu, opracowanego
na etapie projektu budowlanego zaopiniowanego przez powiatowego
lekarza weterynarii lub rzeczoznawc´ uznanego przez G∏ównego Lekarza Weterynarii,
2) zg∏osiç zamiar rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w∏aÊciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii co najmniej 60 dni
przed jej rozpocz´ciem oraz zaprzestanie dzia∏alnoÊci w terminie 7 dni
od jej zaprzestania.
2. Obowiàzek wynikajàcy z ust. 1 nie dotyczy podmiotów zajmujàcych si´ pozyskiwaniem mleka i jaj konsumpcyjnych
na w∏asne potrzeby.
3. Powiatowy lekarz weterynarii, po dokonaniu kontroli w zakresie, o którym
mowa w ust. 1, wydaje decyzj´ w sprawie dopuszczenia lub niedopuszczenia
zak∏adu do prowadzenia produkcji, nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny, o ile jest on wymagany, a tak˝e
kwalifikuje zak∏ad do prowadzenia
sprzeda˝y:
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1) na rynek Unii Europejskiej lub innych paƒstw,
2) na rynek krajowy,
3) bezpoÊredniej.
4. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi
rejestr zak∏adów dopuszczonych do
prowadzenia produkcji na obszarze jego w∏aÊciwoÊci. Do rejestru wpisuje si´
informacje dotyczàce przeprowadzonych kontroli oraz decyzji wydanych
w trybie ust. 3 i art. 31b.
5. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e
w ka˝dym czasie kontrolowaç, czy sà
spe∏nione i utrzymywane warunki,
o których mowa w ust. 1 pkt 1.”;
29) dodaje si´ art. 31a—31c w brzmieniu:
„Art. 31a. 1. Dla zak∏adów prowadzàcych dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 31, którym
nadano weterynaryjny numer indentyfikacyjny, wprowadza si´ system
numeracji, który prowadzi G∏ówny Lekarz Weterynarii.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporzàdzenia:
1) okreÊli sposób prowadzenia systemu numeracji, o którym mowa
w ust. 1,
2) mo˝e rozszerzyç zakres nadawania
numeracji innym rodzajom dzia∏alnoÊci, w tym wymienionym w art. 5
— majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 31b. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w razie
stwierdzenia, ˝e dzia∏alnoÊç, o której
mowa w art. 31, prowadzona jest niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi, w zale˝noÊci od zagro˝enia zdrowia ludzi, zwierzàt albo naruszenia
przepisów o ochronie zwierzàt, wydaje decyzj´:
1) nakazujàcà usuni´cie uchybieƒ,
2) zakazujàcà produkcji niektórych
produktów lub handlu,
3) ograniczajàcà wielkoÊç produkcji
lub nakazujàcà jej wstrzymanie,
4) ograniczajàcà obszar wprowadzania na rynek.
2. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e
cofnàç decyzj´ o dopuszczeniu zak∏adu do prowadzenia produkcji oraz
o nadaniu weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego, o którym mowa
w art. 31 ust. 3, je˝eli kierujàcy zak∏adem nie zastosuje si´ do zaleceƒ wydanych w celu zapewnienia wymaganych warunków weterynaryjnych
w okreÊlonym terminie.
3. Przepisy art. 31 i 31b nie naruszajà
przepisów art. 5 i 6.
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Art. 31c. 1. Podmioty, o których mowa w art. 31
ust. 1, odpowiadajà za jakoÊç i bezpieczeƒstwo zdrowotne Êrodków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego
w zakresie prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci.
2. W przypadku podejrzenia niew∏aÊciwej jakoÊci zdrowotnej Êrodków spo˝ywczych, o których mowa w ust. 1,
powiatowy lekarz weterynarii podejmuje czynnoÊci kontrolne w celu
sprawdzenia jakoÊci zdrowotnej tych
Êrodków, przed wprowadzeniem ich
na rynek. Przepisy art. 31b stosuje si´
odpowiednio.
3. Ârodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego przeterminowane lub o niew∏aÊciwej jakoÊci zdrowotnej wprowadzone do obrotu nie podlegajà
zwrotowi do producenta.
4. W razie stwierdzenia, ˝e Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego
o niew∏aÊciwej jakoÊci zdrowotnej zosta∏y wprowadzone na rynek, w∏aÊciwy powiatowy lekarz weterynarii powiadamia o tym w∏aÊciwy organ Inspekcji Sanitarnej.
5. Post´powanie ze Êrodkami spo˝ywczymi pochodzenia zwierz´cego o niew∏aÊciwej jakoÊci zdrowotnej regulujà
przepisy o warunkach zdrowotnych
˝ywnoÊci i ˝ywienia.”;

30) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:
1) sposób badania zwierzàt rzeênych, badania, oceny i znakowania mi´sa tych
zwierzàt oraz mi´sa zwierzàt ∏ownych,
wykorzystania mi´sa warunkowo zdatnego do spo˝ycia, mi´sa niezdatnego
do spo˝ycia oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie i wzory Êwiadectw lub innych dokumentów identyfikacyjnych, o których mowa w art. 27
ust. 2,
2) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci, o których mowa w art. 31 ust. 1,
oraz wzory Êwiadectw, o których mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 1,
3) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy uboju zwierzàt dzikich
utrzymywanych przez cz∏owieka, królików, jeleni i danieli utrzymywanych
w warunkach fermowych na terenie
gospodarstw oraz szczegó∏owe warunki udzielania zgody na ubój,
4) rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej i rodzaje zak∏adów nadzorowanych przez
organy Inspekcji Weterynaryjnej, którym nadaje si´ weterynaryjny numer
indentyfikacyjny,
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5) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze sprzeda˝à bezpoÊrednià
— majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej,
jak równie˝ potrzeb´ ujednolicenia sposobów badania zwierzàt rzeênych i ich
mi´sa, prowadzenia dokumentacji w tym
zakresie, oceny, znakowania i post´powania z mi´sem oraz przestrzegania zasad
ochrony zwierzàt.”;
31) w art. 34 w ust. 4 wyraz „Zast´pc´” zast´puje si´
wyrazami „Zast´pców, nie wi´cej ni˝ dwóch,”;
32) w art. 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zakresu dzia∏ania Inspekcji Weterynaryjnej nale˝y zapobieganie chorobom zakaênym zwierzàt i ich zwalczanie oraz nadzór
nad jakoÊcià zdrowotnà produktów pochodzenia zwierz´cego, a w szczególnoÊci:
1) badanie zwierzàt rzeênych i ich mi´sa,
mi´sa zwierzàt ∏ownych oraz innych zwierzàt, przeznaczonego do spo˝ycia przez ludzi,
2) sprawowanie weterynaryjnej kontroli granicznej,
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,
4) sprawowanie nadzoru nad jakoÊcià zdrowotnà Êrodków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego, w tym nad warunkami
sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji,
przetwarzania, sk∏adowania, transportu
oraz sprzeda˝y bezpoÊredniej,
5) sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierz´tami i produktami pochodzenia zwierz´cego,
6) sprawowanie nadzoru nad jakoÊcià zdrowotnà Êrodków ˝ywienia zwierzàt,
7) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem
Êrodków farmaceutycznych i materia∏ów
medycznych przeznaczonych dla zwierzàt
i nad obrotem tymi Êrodkami i materia∏ami,
8) kontrola wyst´powania pozosta∏oÊci chemicznych i biologicznych, leków oraz ska˝eƒ promieniotwórczych w tkankach zwierzàt, Êrodkach spo˝ywczych pochodzenia
zwierz´cego oraz Êrodkach ˝ywienia zwierzàt,
9) sprawowanie nadzoru nad zdrowiem
zwierzàt przeznaczonych do rozrodu oraz
nad jakoÊcià zdrowotnà materia∏u biologicznego,
10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierzàt,
11) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierzàt oraz kontroli ich przemieszczania,
12) przeprowadzanie przez zak∏ady higieny
weterynaryjnej, wchodzàce w sk∏ad woje-
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wódzkich inspektoratów weterynaryjnych, rozpoznawczych badaƒ laboratoryjnych.
b) dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Inspekcja Weterynaryjna wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, na podstawie
niniejszej ustawy oraz przepisów odr´bnych w zakresie okreÊlonym tymi przepisami.
1b. Inspekcja Weterynaryjna mo˝e inicjowaç,
organizowaç i prowadziç dzia∏alnoÊç
oÊwiatowo-informacyjnà dla podmiotów
podlegajàcych nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej oraz popularyzowaç przepisy z zakresu zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, higieny Êrodków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego i Êrodków ˝ywienia
zwierzàt oraz ochrony zwierzàt.”;
33) w art. 36:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej,
wchodzàcej w sk∏ad zespolonej administracji powiatowej, pod zwierzchnictwem starosty,”
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Funkcje wojewódzkiego, powiatowego i granicznego lekarza weterynarii i ich zast´pców
mogà pe∏niç wy∏àcznie osoby b´dàce lekarzami weterynarii, posiadajàce prawo wykonywania zawodu oraz:
1) w przypadku wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zast´pcy co najmniej 5-letni sta˝ pracy w administracji weterynaryjnej,
2) w przypadku powiatowego i granicznego
lekarza weterynarii i ich zast´pców co najmniej 3-letni sta˝ pracy w administracji
weterynaryjnej.”,
c) dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dodatkowo na stanowisko wojewódzkiego,
powiatowego i granicznego lekarza weterynarii i ich zast´pców wymagane jest posiadanie tytu∏u specjalisty w jednej z wymienionych dziedzin:
1) epizootiologii i administracji weterynaryjnej,
2) higieny zwierzàt rzeênych i ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego.”;
34) w art. 37:
a) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „lub za jego zgodà”,
b) w ust. 5 po wyrazach „Granicznego lekarza weterynarii” dodaje si´ wyrazy „i jego zast´pc´”,
c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. G∏ówny Lekarz Weterynarii mo˝e w ka˝dym
czasie zawiesiç lub odsunàç od wykonywania obowiàzków wojewódzkiego, powiatowego i granicznego lekarza weterynarii, je˝eli dzia∏alnoÊç tego lekarza lub podleg∏ej mu
jednostki mo˝e zagroziç prawid∏owemu wy-
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konywaniu zadaƒ Inspekcji Weterynaryjnej,
a zw∏aszcza naruszyç bezpieczeƒstwo sanitarno-weterynaryjne na obszarze w∏aÊciwoÊci danego organu. Zawieszenie lub odsuni´cie od wykonywania obowiàzków nast´puje w drodze decyzji i wymaga niezw∏ocznego powiadomienia odpowiednio wojewody lub starosty. Dor´czenie decyzji wraz ze
szczegó∏owym uzasadnieniem powinno nastàpiç bez zb´dnej zw∏oki.
7. Kompetencje G∏ównego Lekarza Weterynarii, o których mowa w ust. 6, przys∏ugujà wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii w stosunku do granicznego i powiatowego lekarza weterynarii.”;
35) art. 39a otrzymuje brzmienie:
„Art. 39a. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii:
1) ustala ogólne kierunki dzia∏ania Inspekcji Weterynaryjnej,
2) koordynuje i kontroluje wykonywanie zadaƒ przez wojewódzkich, powiatowych i granicznych lekarzy
weterynarii,
3) mo˝e wydawaç wojewódzkim, powiatowym i granicznym lekarzom
weterynarii polecenia dotyczàce
podj´cia czynnoÊci w zakresie ich
merytorycznego dzia∏ania oraz ˝àdaç od nich informacji o ca∏ym zakresie dzia∏ania Inspekcji Weterynaryjnej,
4) w przypadku stwierdzenia w trakcie
prowadzonej kontroli uchybieƒ,
mo˝e wydaç decyzj´ o czasowym
zawieszeniu lub odebraniu uprawnieƒ, uchylajàc decyzj´ powiatowego, granicznego lub wojewódzkiego lekarza weterynarii,
5) wspó∏pracuje z w∏aÊciwymi organami
weterynaryjnymi
krajów
cz∏onkowskich Unii Europejskiej
i krajów trzecich, Komisjà Europejskà, Mi´dzynarodowym Urz´dem
do Spraw Epizootii oraz innymi organizacjami mi´dzynarodowymi,
których Polska jest cz∏onkiem, w zakresie swoich w∏aÊciwoÊci,
6) dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, jakoÊci zdrowotnej
Êrodków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego i stanu sanitarnego
ich produkcji,
7) opracowuje programy i plany dotyczàce zapobiegania chorobom zakaênym zwierzàt i ich zwalczania,
8) wydaje instrukcje okreÊlajàce sposób post´powania organów i inspektorów Inspekcji Weterynaryjnej,
9) organizuje szkolenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej,
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10) inicjuje zmiany przepisów prawnych z dziedziny weterynarii oraz
opiniuje projekty aktów normatywnych,
11) utrzymuje
niezb´dnà
rezerw´
szczepionek i biopreparatów niezb´dnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaênych zwierzàt,
12) wykonuje inne zadania okreÊlone
w ustawie i przepisach odr´bnych.
2. G∏ówny Lekarz Weterynarii sk∏ada
Prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie o stanie
bezpieczeƒstwa sanitarno-weterynaryjnego kraju.
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1
pkt 1—4 i 9, przys∏ugujà wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii w stosunku
do powiatowych i granicznych lekarzy
weterynarii.
4. Wojewódzki lekarz weterynarii i powiatowy lekarz weterynarii raz na rok,
a na ˝àdanie w ka˝dym czasie, przekazujà odpowiednio wojewodzie i staroÊcie informacje o stanie bezpieczeƒstwa sanitarno-weterynaryjnego na
obszarze województwa lub powiatu.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4,
wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje równie˝ G∏ównemu Lekarzowi
Weterynarii.
6. W przypadku bezpoÊredniego zagro˝enia bezpieczeƒstwa sanitarno-weterynaryjnego odpowiednio wojewoda
lub starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) mo˝e wydaç w∏aÊciwemu organowi Inspekcji Weterynaryjnej polecenie podj´cia dzia∏aƒ
zmierzajàcych do usuni´cia tego zagro˝enia.
7. Polecenie wydane na podstawie ust. 6
nie mo˝e dotyczyç wykonania konkretnych czynnoÊci s∏u˝bowych ani
okreÊlaç sposobu wykonania zadania
przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Polecenie powinno ustalaç przedmiot dzia∏ania lub wskazywaç stan
niezgodny z prawem, którego usuni´cie dotyczy.”;

36) w art. 39b w ust. 1 wyrazy „art. 39a ust. 5” zast´puje si´ wyrazami „art. 39a ust. 6;
37) w art. 39c:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli mi´dzy organami powiatu a powiatowym
lekarzem weterynarii zachodzà rozbie˝noÊci
co do stanowisk dotyczàcych przedmiotu
kontroli i dzia∏aƒ podejmowanych na podstawie niniejszej ustawy.”;
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38) w art. 41 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane, dotyczàce w szczególnoÊci
stosowanej przez kontrolowanego technologii, sà obj´te tajemnicà s∏u˝bowà i nie mogà
byç przekazywane innym organom ani ujawniane, jeÊli nie wymaga tego dobro publiczne.”;
39) dodaje si´ art. 41a w brzmieniu:
,,Art. 41a. 1. Urz´dowy lekarz weterynarii nie mo˝e
poÊwiadczaç w Êwiadectwie zdrowia
zwierzàt lub innym dokumencie weterynaryjnym danych, których sprawdzenie nie jest mo˝liwe, oraz podpisywaç Êwiadectw zdrowia lub innych
dokumentów weterynaryjnych in
blanco, lub dokumentów dotyczàcych
towarów, których nie kontrolowa∏ lub
których kontrola nie nale˝a∏a do jego
w∏aÊciwoÊci.
2. Urz´dowy lekarz weterynarii mo˝e
wystawiç Êwiadectwo zdrowia na
podstawie wyników badaƒ kontrolnych, a tak˝e badaƒ wykonanych
w trakcie kontroli wewn´trznej, kontroli epizootycznej lub epidemiologicznej oraz na podstawie wyników
innych urz´dowych kontroli, je˝eli sà
prowadzone systematycznie.
3. Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz
osoby, o których mowa w art. 44, nie
mogà pracowaç na rzecz gospodarstw
lub zak∏adów, wobec których wykonujà czynnoÊci urz´dowe.
4. Kopie wystawianych Êwiadectw zdrowia powinny byç przechowywane
przez wystawiajàcego przez okres 3 lat
w celu umo˝liwienia identyfikacji podpisów.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady wystawiania
Êwiadectw zdrowia, majàc na wzgl´dzie utworzenie jednolitego systemu
certyfikacji w miejscach produkcji
i wysy∏ki towarów.”;
40) art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. 1. Dla oceny stanu epizootycznego oraz
zapewnienia zdrowia ludzi i zwierzàt na
obszarze kraju lub jego cz´Êci organy
Inspekcji Weterynaryjnej prowadzà badania kontrolne zaka˝eƒ zwierzàt,
w tym zoonoz.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia:
1) okreÊli rodzaj jednostek chorobowych, sposób prowadzenia kontroli,
zakres badaƒ oraz zasady ich finansowania,
2) mo˝e wprowadziç zakaz przeprowadzania ochronnych szczepieƒ zwie-
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rzàt przeciwko okreÊlonym chorobom zakaênym
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie
bezpieczeƒstwa sanitarnego kraju.”;

41) dodaje si´ art. 43a w brzmieniu:
„Art. 43a. 1. Dla zapewnienia w∏aÊciwej jakoÊci
zdrowotnej ˝ywnoÊci i ochrony zdrowia publicznego organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzà badania kontrolne pozosta∏oÊci chemicznych, biologicznych, leków i ska˝eƒ promieniotwórczych u zwierzàt ˝ywych, w tkankach lub narzàdach zwierzàt po uboju
i w produktach spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz substancji obj´tych badaniami
kontrolnymi, zakres i sposób prowadzenia programu badaƒ, sposób pobierania próbek, zakres badaƒ, rodzaj
i wielkoÊç próbek, sposób dokumentowania, tryb post´powania wyjaÊniajàcego w przypadku stwierdzenia
obecnoÊci substancji zakazanych lub
przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu pozosta∏oÊci,
o których mowa w ust. 1, kierujàc si´
potrzebà zapewnienia w∏aÊciwej jakoÊci zdrowotnej ˝ywnoÊci oraz ochrony
zdrowia publicznego.
3. Dopuszczalne maksymalne poziomy
pozosta∏oÊci,
o
których
mowa
w ust. 1, okreÊlajà odr´bne przepisy.”;
42) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. 1. Organ Inspekcji Weterynaryjnej mo˝e:
1) wyznaczaç na czas okreÊlony lekarzy
weterynarii nieb´dàcych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do
wykonywania niektórych czynnoÊci,
w tym:
a) ochronnych szczepieƒ i badaƒ rozpoznawczych,
b) nadzoru nad sp´dami i innymi
miejscami gromadzenia zwierzàt,
c) badania zwierzàt wprowadzanych
na rynek i wystawiania Êwiadectw
zdrowia,
d) badania zwierzàt rzeênych i ich
mi´sa, mi´sa zwierzàt ∏ownych
oraz nadzoru nad jego rozbiorem,
przetwórstwem i sk∏adowaniem,
wraz z wystawieniem wymaganych Êwiadectw zdrowia,
e) nadzoru nad warunkami pozyskiwania mleka, punktami skupu
i przetwórstwem mleka,
f) nadzoru
nad
przetwórstwem
i sk∏adowaniem ryb i jaj konsumpcyjnych,
g) kontroli i nadzoru nad gospodarstwami,
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2) wyznaczaç inne osoby, nieb´dàce
pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, posiadajàce odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania niektórych czynnoÊci pomocniczych.
2. W przypadkach, o których mowa
w ust. 1, organ Inspekcji Weterynaryjnej okreÊli rodzaj i zakres czynnoÊci
oraz prowadzi list´ osób wyznaczonych
do ich wykonywania.
3. Wykonywanie czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç po zawarciu umowy okreÊlajàcej w szczególnoÊci sposób, zakres i miejsce wykonywania tych czynnoÊci, wysokoÊç wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin
p∏atnoÊci.
4. Wykonywanie czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
5. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1,
nast´puje w drodze decyzji.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
na wniosek G∏ównego Lekarza Weterynarii, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) kwalifikacje osób wyznaczonych do
wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1,
2) warunki wynagradzania i wysokoÊç
wynagrodzenia za wykonywanie
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1
oraz w art. 44b
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakoÊci wykonywanych czynnoÊci.
7. G∏ówny Lekarz Weterynarii prowadzi list´ lekarzy weterynarii upowa˝nionych
do wystawiania Êwiadectw zdrowia dla
towarów wywo˝onych za granic´, z do∏àczonymi do niej wzorami ich podpisów.”;
43) dodaje si´ art. 44a i 44b w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej
oraz osoby wyznaczone do wykonywania czynnoÊci, o których mowa
w art. 44 ust. 1, sà obowiàzane przy
wykonywaniu tych czynnoÊci posiadaç upowa˝nienie i nosiç na widocznym miejscu odznak´ identyfikacyjnà.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzory upowa˝nienia i odznaki identyfikacyjnej, majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia identyfikacji osób
uprawnionych do przeprowadzania
kontroli w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej.
Art. 44b. Organ Inspekcji Weterynaryjnej w razie
stwierdzenia zagro˝enia epizootycznego
lub epidemicznego nakazuje, w drodze
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decyzji, lekarzom weterynarii wykonywanie czynnoÊci koniecznych do likwidacji zagro˝enia.”;

44) w art. 45 ust. 1 i 3 otrzymujà brzmienie:
„1. Powiatowe inspektoraty weterynarii w celu realizacji zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów,
o których mowa w art. 44 ust. 3, mogà tworzyç
Êrodki specjalne o nazwie inspekcja zwierzàt
wprowadzonych na rynek oraz higieny produktów zwierz´cych.”,
„3. Z op∏at gromadzonych na Êrodkach specjalnych pokrywane sà wydatki na realizacj´ wynagrodzeƒ osób nieb´dàcych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz koszty wykonywania zadaƒ okreÊlonych w art. 44 ust. 1,
a w szczególnoÊci koszty obs∏ugi wyodr´bnionego rachunku bankowego, druków do prowadzenia dokumentacji, piecz´ci do znakowania
mi´sa, odczynników do badania metodà wytrawiania, badaƒ laboratoryjnych niezb´dnych do
oceny mi´sa, dojazdów, badaƒ odwo∏awczych
i szkoleƒ wyznaczonych lekarzy weterynarii.”;
45) art. 48 otrzymuje brzmienie:
„Art. 48. 1. Stwierdzenie choroby zakaênej zwierz´cia, wydanie oceny mi´sa, oceny
zdrowotnej jakoÊci Êrodków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego, niejadalnych produktów zwierz´cych, materia∏u biologicznego, Êrodków ˝ywienia
zwierzàt mo˝e byç poprzedzone przeprowadzeniem laboratoryjnych badaƒ
rozpoznawczych. Badania te obejmujà
równie˝ kontrolowanie szkodliwych dla
ludzi i zwierzàt czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych, o których mowa w art. 43a.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki bezpieczeƒstwa epizootycznego
i epidemiologicznego dla poszczególnych rodzajów laboratoriów, majàc na
wzgl´dzie w szczególnoÊci zabezpieczenie przed mo˝liwoÊcià rozprzestrzeniania si´ chorób zakaênych zwierzàt
i ludzi.
3. Nadzór nad jakoÊcià badaƒ wykonywanych przez uprawnione laboratoria
oraz wykonywanie badaƒ niezb´dnych
do rozpatrzenia odwo∏ania od decyzji
organu Inspekcji Weterynaryjnej nale˝y
do laboratoriów, o których mowa
w art. 48a ust. 1, w zakresie ich kompetencji.
4. Uprawnionymi laboratoriami sà laboratoria zatwierdzone przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa na
podstawie przepisów o systemie zgodnoÊci i akredytacji.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb zatwierdzania laboratoriów,
majàc na wzgl´dzie w∏aÊciwà jakoÊç
wykonywanych badaƒ.”;
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46) dodaje si´ art. 48a w brzmieniu:
„Art. 48a. 1. Tworzy si´ laboratoria wzorcowe koordynujàce badania innych laboratoriów, zwane dalej «laboratoriami referencyjnymi».
2. Zadaniem laboratoriów referencyjnych jest:
1) ujednolicanie standardów i metod
diagnostycznych,
2) sprawdzanie jakoÊci preparatów
diagnostycznych u˝ywanych do badaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1,
3) organizacja okresowych testów porównawczych poszczególnych metod diagnostycznych, stosowanych
przez laboratoria uprawnione przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa,
4) prowadzenie szkoleƒ pracowników
uprawnionych laboratoriów,
5) prowadzenie badaƒ laboratoryjnych majàcych na celu potwierdzanie wyników badaƒ przeprowadzonych przez uprawnione laboratoria,
w szczególnoÊci dotyczàcych chorób podlegajàcych obowiàzkowi
zwalczania, je˝eli zachodzi wàtpliwoÊç co do prawid∏owoÊci tych wyników.
3. Zadania wymienione w ust. 2 pkt 1—3
sà finansowane z bud˝etu paƒstwa
z cz´Êci, którymi dysponuje minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz laboratoriów referencyjnych w∏aÊciwych dla poszczególnych rodzajów
i kierunków badaƒ.”;
47) art. 49 otrzymuje brzmienie:
„Art. 49. 1. Za badania i inne czynnoÊci wykonywane przez Inspekcj´ Weterynaryjnà pobiera si´ op∏aty weterynaryjne, z zastrze˝eniem ust. 5.
2. Op∏aty weterynaryjne pobiera si´ za:
1) badanie:
a) zwierzàt przeznaczonych do obrotu,
b) Êrodków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego, niejadalnych
produktów zwierz´cych, Êrodków
˝ywienia zwierzàt oraz materia∏u
biologicznego, w trakcie produkcji
i przechowywania, przeznaczonych do obrotu,
c) zwierzàt rzeênych i ich mi´sa, mi´sa zwierzàt ∏ownych oraz ryb,
2) szczepienia ochronne zwierzàt,
3) kontrol´:
a) mi´sa przeznaczonego do rozbioru, przetwórstwa i sk∏adowania,
je˝eli mi´so to pochodzi z innego
zak∏adu,
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b) ryb, skorupiaków i mi´czaków,
wprowadzanych do zak∏adów przetwórstwa i sk∏adowania,
c) mleka w punktach skupu mleka surowego i mleka surowego wprowadzanego do przetwórstwa,
4) czynnoÊci zwiàzane z:
a) pobieraniem prób do badaƒ kontrolnych,
b) weterynaryjnà kontrolà granicznà,
c) kontrolà statków po∏owowych
i statków przetwórni,
d) kontrolà towarów, sp´dów i wystaw zwierzàt,
5) ustalanie miejsc kwarantanny albo
uboju zwierzàt lub miejsc sk∏adowania innych towarów sprowadzanych
z zagranicy,
6) wpisy do rejestrów, wykazów i list,
o których mowa w art. 5, 17 i 31,
7) wystawianie zezwoleƒ weterynaryjnych, o których mowa w art. 11
— wraz z wystawieniem wymaganych
Êwiadectw zdrowia i innych dokumentów weterynaryjnych.
3. Przy kontroli statków do op∏aty, o której
mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c), dolicza si´
koszty przejazdu i pobytu inspektora
przeprowadzajàcego kontrol´.
4. Op∏aty za czynnoÊci, o których mowa
w ust. 2 pkt 3, obejmujà koszty sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem i sk∏adowaniem mi´sa oraz
przetwórstwem ryb i mleka.
5. Nie pobiera si´ op∏at:
1) za badanie, szczepienie, zabiegi dezynfekcyjne oraz inne czynnoÊci
zwiàzane ze zwalczaniem chorób zakaênych zwierzàt wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy, z wyjàtkiem ochronnego szczepienia przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu
i ochronnego szczepienia psów i kotów przeciwko wÊciekliênie,
2) za badania kontrolne oraz inne czynnoÊci z tym zwiàzane w zakresie wyst´powania zaka˝eƒ zwierzàt, wykonywane wed∏ug programu okreÊlonego przez G∏ównego Lekarza Weterynarii,
3) za badania laboratoryjne w zakresie
wyst´powania pozosta∏oÊci chemicznych, biologicznych, leków oraz
ska˝eƒ promieniotwórczych w tkankach zwierzàt, mi´sie, Êrodkach spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego
i niejadalnych produktach zwierz´cych, wykonywane wed∏ug progra-
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mu okreÊlonego przez G∏ównego Lekarza Weterynarii, z wyjàtkiem przypadków, gdy w wyniku badaƒ stwierdzono obecnoÊç niedozwolonych
substancji lub przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu
pozosta∏oÊci,
4) za badania i inne czynnoÊci zwiàzane
ze sprawowaniem nadzoru nad:
a) przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
i 3—12 oraz ust. 1a,
b) obrotem Êrodkami farmaceutycznymi i materia∏ami medycznymi
przeznaczonymi wy∏àcznie dla
zwierzàt
— je˝eli w wyniku badaƒ nie stwierdzono naruszeƒ warunków weterynaryjnych, sanitarnych i jakoÊciowych, z zastrze˝eniem ust. 6.
6. W przypadku koniecznoÊci, w trakcie
sprawowania nadzoru, pobrania próbek do badaƒ laboratoryjnych za wykonanie tych badaƒ pobiera si´ op∏aty.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych,
w drodze rozporzàdzenia:
1) ustala wysokoÊç op∏at za wykonane
czynnoÊci, o których mowa w ust. 2,
oraz za urz´dowe badania laboratoryjne,
2) mo˝e odstàpiç od pobierania op∏at
za niektóre czynnoÊci okreÊlone
w ust. 2
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie
utworzenia zharmonizowanego z prawem Unii Europejskiej systemu pobierania op∏at za czynnoÊci wykonywane
przez Inspekcj´ Weterynaryjnà.
8. Op∏aty, o których mowa w ust. 2, nie
obejmujà kosztów badaƒ laboratoryjnych.
9. Do nale˝noÊci pieni´˝nych z tytu∏u
op∏at, o których mowa w ust. 2, stosuje
si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy
o umarzaniu nale˝noÊci paƒstwowych.”;
48) dodaje si´ art. 49a w brzmieniu:
„Art. 49a. 1. Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii mogà gromadziç Êrodki finansowe
uzyskiwane z op∏at za czynnoÊci us∏ugowe niewynikajàce z ustawowych
zadaƒ i obowiàzków Inspekcji, w tym
za us∏ugowe badania laboratoryjne,
na wyodr´bnionych rachunkach bankowych jako Êrodki specjalne.
2. Ârodki specjalne uzyskane z op∏at za
czynnoÊci us∏ugowe, o których mowa
w ust. 1, mogà byç przeznaczone na
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pokrycie kosztów wykonywanych
us∏ug oraz na usprawnienie funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej.
3. WysokoÊç op∏at za czynnoÊci us∏ugowe, o których mowa w ust. 1, ustala
Wojewódzki Lekarz Weterynarii.”;
49) art. 50 otrzymuje brzmienie:
„Art. 50. 1. Na terenach jednostek organizacyjnych
podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw obrony narodowej oraz w stosunku do wojsk obcych przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zadania okreÊlone w art. 35 dla
organów Inspekcji Weterynaryjnej wykonujà, wyznaczone w tym celu przez
ministra w∏aÊciwego do spraw obrony
narodowej, wojskowe organy weterynaryjne.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw obrony narodowej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, formy
wspó∏dzia∏ania organów Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami
weterynaryjnymi, uwzgl´dniajàc:
1) sposób przekazywania informacji
o stanie bezpieczeƒstwa sanitarno-weterynaryjnego,
2) zasady wspó∏pracy w zapobieganiu
chorobom zakaênym zwierzàt i ich
zwalczaniu,
3) zasady wspó∏pracy w sprawowaniu
nadzoru nad jakoÊcià zdrowotnà produktów pochodzenia zwierz´cego.”;
50) dodaje si´ art. 50a w brzmieniu:
„Art. 50a. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii, przy u˝yciu elektronicznych noÊników informacji, utworzy sieci wymiany informacji s∏u˝àcych:
1) do kontroli przemieszczania towarów z i do krajów cz∏onkowskich
Unii Europejskiej oraz
2) prowadzeniu granicznej kontroli
weterynaryjnej towarów w obrocie
z innymi krajami.
2. Do sieci, o których mowa w ust. 1,
pod∏àczone b´dà jednostki organizacyjne Inspekcji Weterynaryjnej.”;
51) w art. 51 w ust. 2 dodaje si´ pkt 4a—4d w brzmieniu:
„4a) wprowadza do obrotu zwierz´ta nieoznakowane lub bez Êwiadectwa zdrowia lub dokumentu identyfikacyjnego stosownie do przepisów art. 7 ust. 14,
4b) nie dope∏nia obowiàzku okreÊlonego w art. 7
ust. 4, 5, 11, 17, 18, 20 i 21,
4c) nie dope∏nia obowiàzku okreÊlonego w art. 29
ust. 3,
4d) nie dope∏nia obowiàzku okreÊlonego w art. 29
ust. 4,”;
52) skreÊla si´ art. 63;
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53) dotychczasowy za∏àcznik do ustawy oznacza si´ jako za∏àcznik nr 1 i otrzymuje on brzmienie:
„Wykaz chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych
obowiàzkowi zg∏aszania i zwalczania:
1) pryszczyca (Foot and mouth disease),
2) p´cherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular
stomatitis),
3) choroba p´cherzykowa Êwiƒ (Swine vesicular
disease),
4) ksi´gosusz (Rinderpest),
5) pomór ma∏ych prze˝uwaczy (Peste des petits
ruminants),
6) zaraza p∏ucna byd∏a (Contagious bovine pleuropneumonia),
7) guzowata choroba skóry byd∏a (Lumpy skin disease),
8) goràczka doliny Rift (Rift valley fever),
9) choroba niebieskiego j´zyka (Bluetongue),
10) ospa owiec i kóz (Sheep and goat pox),
11) afrykaƒski pomór koni (African horse sickness),
12) afrykaƒski pomór Êwiƒ (African swine fever),
13) klasyczny pomór Êwiƒ (Clasical swine fever,
Hog cholera),
14) influenza ptaków o wysokiej zjadliwoÊci d. pomór drobiu (Highly pathogenic avian influenza
d. Fowl plague),
15) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease),
16) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia
u Êwiƒ d. choroba cieszyƒska i taflaƒska (Enterovirus encephalomyelitis),
17) zakaêna martwica uk∏adu krwiotwórczego ryb
∏ososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis, IHN),
18) wÊcieklizna (Rabies),
19) wàglik (Anthrax),
20) gruêlica byd∏a (Bovine tuberculosis),
21) bruceloza byd∏a (B. Abortus), kóz i owiec (B.
Melitensis), Êwiƒ (B. suis, B. Abortus), owiec (B.
ovis),
22) enzootyczna bia∏aczka byd∏a (Enzootic bovine
leucosis),
23) gàbczasta encefalopatia byd∏a (Bovine spongiform encephalopathy),
24) zgnilec amerykaƒski pszczó∏ (American foulbrood).”;
54) dodaje si´ za∏àcznik nr 2 w brzmieniu:
„Wykaz chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych
obowiàzkowi rejestracji:
1) paratuberkuloza (Paratuberculosis),
2) listerioza (Listeriosis),
3) toksoplazmoza (Toxoplasmosis),
4) tularemia (Tularaemia),
5) wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni (Equine encephalomyelitis),
6) nosacizna (Glanders),
7) niedokrwistoÊç zakaêna koni (Equine infectious
anaemia),
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8) zakaêne zapalenie macicy u klaczy (Contagious
equine metritis),
9) wirusowe zapalenie t´tnic koni (Equine viral arteritis),
10) zaraza stadnicza (Dourine),
11) zakaêne zapalenie nosa i tchawicy/otr´t byd∏a
(Infectious bovine rhinotracheitis/infetious pustular vulvovaginitis),
12) choroba m´twikowa byd∏a (Bovine genital
campylobacterosis),
13) zaraza rz´sistkowa byd∏a(Trichomonosis),
14) goràczka Q (Q fever),
15) salmonellozy byd∏a i Êwiƒ (Salmonellosis of
cattles and pigs),
16) wirusowe zapalenie ˝o∏àdka i jelit u Êwiƒ
(Transmissible gastroenteritis),
17) choroba Aujeszky u Êwiƒ (Aujeszky’s disease),
18) w∏oÊnica (Trichinellosis),
19) zakaêna bezmlecznoÊç owiec (Contagious agalactia),
20) choroba Maedi Visna (Maedi-visna disease),
21) trz´sawka owiec (Scrapie),
22) gruczolakowatoÊç p∏uc u owiec ( Ovine pulmonary adenomatosis),
23) zakaêne zapalenia stawów i mózgu kóz (Caprine arthritis/encephalitis),
24) zapalenie gruczo∏ów ch∏onnych (Lymphadenitis),
25) salmonelloza drobiu (S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Arizone)
/ Avian salmonellosis (S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Arizone)/,
26) chlamydioza ptaków (Avian chlamydiosis),
27) zakaêne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba
Gumboro) /Infectious bursal disease (Gumboro
disease)/,
28) choroba Mareka (Marek’s disease),
29) choroba Derzsy’ego (Derzsy’s disease),
30) mykoplazmozy drobiu (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis) / Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum, M. synoviae,
M. meleagridis)/,
31) wirusowe zapalenie jelit u norek (Mink virus enteritis),
32) choroba Aleucka (Aleution disease),
33) myksomatoza (Myxomatosis),
34) wirusowa krwotoczna choroba królików (Viral
hemorrhagenic disease of rabbits),
35) wiosenna wiremia karpi (Spring viraemia of
carp),
36) wirusowa posocznica krwotoczna ryb ∏ososiowatych (Viral haemorrhagic septicaemia),
37) bakteryjna choroba nerek ryb ∏ososiowatych
(Renibacteriosis),
38) zgnilec europejski (European foulbrood),
39) waroza (Varroosis),
40) choroba roztoczowa (Acariosis of bees),
41) nosówka psów (Dog distemper).”
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Art. 3. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich
(Dz. U. Nr 123, poz. 774, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 2:
a) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) drób — ptaki gatunków: kura (Gallus domesticus), kaczka (Anas platyrchynchos,
Cairina moschata), g´Ê (Anser anser), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka
(Coturnix coturnix japonica), perlica (Numida meleagris), struÊ (Struthio camelus),”
— pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) zwierz´ta gospodarskie:
a) koniowate — zwierz´ta gatunków:
koƒ lub osio∏,
b) byd∏o — zwierz´ta gatunków: byd∏o
domowe oraz bawo∏y (Bubalus bubalis),
c) jeleniowate — zwierz´ta gatunków: jeleƒ lub daniel utrzymywane w warunkach fermowych, w celu pozyskania
mi´sa i skór,
d) drób,
e) Êwinie,
f) owce,
g) kozy,
h) pszczo∏y,
i) zwierz´ta futerkowe,”
— pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) zwierz´ hodowlane — zwierz´, które spe∏nia jeden z nast´pujàcych warunków:
a) zosta∏o wpisane, zarejestrowane lub
kwalifikuje si´ do wpisu, rejestracji
w ksi´dze lub rejestrze,
b) jego rodzice i dziadkowie zostali wpisani lub zarejestrowani w ksi´dze hodowlanej lub rejestrze tej samej rasy
lub ras,
c) ich wykorzystanie jest przewidziane
w programie hodowlanym prowadzonym dla danej ksi´gi lub rejestru,”
— dodaje si´ pkt 18—25 w brzmieniu:
„18) zwierz´ hodowlane czystorasowe —
zwierz´ pochodzàce co najmniej od
dwóch pokoleƒ przodków wpisanych
do ksi´gi danej rasy, które spe∏nia wymagania wpisu do ksi´gi; w przypadku
koniowatych — z wyjàtkiem koni rasy
pe∏nej krwi angielskiej i czystej krwi
arabskiej, zwierz´ pochodzàce co najmniej od dwóch pokoleƒ przodków
wpisanych do ksi´gi danej rasy lub ras
bioràcych udzia∏ w doskonaleniu tej rasy, które spe∏nia wymagania wpisu do
ksi´gi,
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19) ksi´ga zwierzàt hodowlanych — ksià˝k´,
kartotek´ lub inny noÊnik danych, prowadzone przez upowa˝niony zwiàzek
hodowców lub inny podmiot, w którym
sà wpisywane, a w przypadku koniowatych równie˝ sà rejestrowane zwierz´ta
wraz z informacjà o ich hodowcach, w∏aÊcicielach, pochodzeniu oraz wynikach
oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej,
20) rejestr zwierzàt hodowlanych — ksià˝k´,
kartotek´ lub inny noÊnik danych, prowadzone przez upowa˝niony zwiàzek
hodowców lub inny podmiot, w którym
sà wpisywane zwierz´ta wraz z informacjà o ich hodowcach, w∏aÊcicielach, pochodzeniu oraz wynikach oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej,
21) mieszaniec — wpisane do rejestru zwierz´ b´dàce produktem planowego krzy˝owania zwierzàt:
a) ró˝nych ras lub linii,
b) b´dàcych produktem krzy˝owania,
c) czystorasowych i zwierzàt b´dàcych
produktem krzy˝owania,
22) zawody konne — ka˝de konne wspó∏zawodnictwo, ∏àcznie z ró˝nymi formami
wyÊcigów konnych, dyscyplinami sportu konnego, wystawami i pokazami,
23) ocena mieszaƒców — ocen´ wartoÊci
u˝ytkowej w ramach krzy˝owania, w której na podstawie oceny wyników próby
reprezentatywnej ocenia si´ wartoÊç
u˝ytkowà produktów koƒcowych i rodziców ocenianych zwierzàt,
24) produkt koƒcowy — zwierz´ pochodzàce
z krzy˝owania, przeznaczone do tuczu albo produkcji jaj, a w przypadku Êwiƒ tak˝e zwierz´ przeznaczone do dalszej reprodukcji w celu produkcji zwierzàt przeznaczonych do tuczu,
25) punkt kopulacyjny — miejsce, w którym
prowadzona jest dzia∏alnoÊç us∏ugowa
polegajàca na utrzymywaniu reproduktorów i wykorzystywaniu ich w rozrodzie
naturalnym.”;

2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 nie dotyczy koni, stad rodzicielskich i towarowych drobiu oraz zwierzàt futerkowych.”;
3) w art. 7:
a) w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „i publikowanie wyników tej oceny”,
b) dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) publikowanie wyników oceny wartoÊci
u˝ytkowej lub hodowlanej zwierzàt,”
c) dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) kontrola w zakresie hodowli i rozrodu zwierzàt.”;
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4) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
na wniosek zwiàzków hodowców lub innych podmiotów, które uzyska∏y zgod´
na prowadzenie ksiàg, mo˝e powierzyç
im, w drodze rozporzàdzenia, prowadzenie zadaƒ, o których mowa w art. 7, bioràc pod uwag´ zapewnienie wiarygodnoÊci prowadzonej dokumentacji i wyników oceny.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, upowa˝niç inne podmioty do prowadzenia
oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej, o ile mogà one zapewniç wiarygodnoÊç wyników, oraz do publikowania
wyników tej oceny.”;
5) dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze decyzji, upowa˝nia podmioty do
prowadzenia specjalistycznych szkoleƒ
zawodowych dla osób prowadzàcych
ocen´ wartoÊci u˝ytkowej, sztucznego
unasienniania oraz do wydawania zaÊwiadczeƒ w tym zakresie.”;
6) w art. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ras lub odmian w obr´bie rasy oraz p∏ci koni,
byd∏a, Êwiƒ, owiec i kóz,”;
7) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. 1. Ksi´ga dzieli si´ na cz´Êç g∏ównà i cz´Êç
wst´pnà.
2. Do cz´Êci g∏ównej ksi´gi mogà byç wpisywane Êwinie, byd∏o, owce, kozy, stada zwierzàt futerkowych, linie drobiu
lub linie hodowlane pszczó∏, które:
1) pochodzà co najmniej od dwóch pokoleƒ przodków tej samej rasy, odmiany w obr´bie rasy, stada lub linii
hodowlanej, wpisanych do ksi´gi
krajowej lub zagranicznej,
2) majà rodowód odpowiadajàcy warunkom okreÊlonym dla danej ksi´gi,
3) zosta∏y zidentyfikowane po urodzeniu wed∏ug warunków okreÊlonych
dla ksi´gi,
4) sà poddawane ocenie wartoÊci u˝ytkowej.
3. Do cz´Êci g∏ównej ksi´gi mogà byç wpisywane koniowate, które spe∏niajà warunki okreÊlone w ust. 2 pkt 2—4, oraz
pochodzà co najmniej od dwóch pokoleƒ przodków tej samej rasy lub ras bioràcych udzia∏ w doskonaleniu tej rasy,
z wyjàtkiem koni rasy pe∏nej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej.
4. Dla koni pe∏nej krwi angielskiej, czystej
krwi arabskiej, koni huculskich i koników polskich prowadzi si´ wy∏àcznie
g∏ównà cz´Êç ksi´gi.
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5. Do ksi´gi koni pe∏nej krwi angielskiej
wpisuje si´ ogiery, klacze i êrebi´ta pochodzàce co najmniej od oÊmiu pokoleƒ przodków wpisanych do polskiej
ksi´gi koni pe∏nej krwi angielskiej lub
odpowiedniej
ksi´gi
zagranicznej,
uznanej przez Mi´dzynarodowà Komisj´ Ksiàg Stadnych (ISBC).
6. Do ksi´gi koni arabskich czystej krwi
wpisuje si´ ogiery, klacze i êrebi´ta pochodzàce od rodziców wpisanych do
polskiej ksi´gi koni arabskich czystej
krwi lub odpowiedniej ksi´gi zagranicznej, uznanej przez Âwiatowà Organizacj´ Konia Arabskiego (WAHO).
7. Cz´Êç g∏ówna ksi´gi mo˝e byç podzielona na rozdzia∏y, do których zwierz´ta
sà wpisywane w zale˝noÊci od cech
u˝ytkowych.
8. Je˝eli cz´Êç g∏ówna ksi´gi jest podzielona na rozdzia∏y, to wpisy o zwierz´tach czystorasowych przenoszonych
z ksi´gi zagranicznej do krajowej ksi´gi
danej rasy sà wpisywane do odpowiedniego rozdzia∏u w zale˝noÊci od swoich
cech u˝ytkowych.
9. Samica, z wyjàtkiem klaczy czystej krwi
arabskiej i pe∏nej krwi angielskiej, której matka i babka ze strony matki sà
wpisane do cz´Êci wst´pnej ksi´gi i której ojciec i dziadkowie sà wpisani do
cz´Êci g∏ównej ksi´gi, jest zwierz´ciem
czystorasowym i powinna byç wpisana
do cz´Êci g∏ównej ksi´gi.
10. Dla buhajów, knurów, ogierów, tryków
ras plennych i mi´snych oraz koz∏ów
ras mi´snych prowadzona jest tylko
cz´Êç g∏ówna ksi´gi.
11. Do cz´Êci wst´pnej ksi´gi mogà byç
wpisywane zwierz´ta, stada zwierzàt
futerkowych lub linie hodowlane, które, z zastrze˝eniem ust. 13:
1) sà poddawane ocenie wartoÊci u˝ytkowej,
2) zosta∏y zidentyfikowane wed∏ug zasad okreÊlonych dla ksi´gi,
3) zosta∏y uznane za odpowiadajàce
standardowi hodowlanemu,
4) spe∏niajà minimalne wymagania
okreÊlone dla danej ksi´gi.
12. Wymagania okreÊlone w ust. 11 pkt 3
i 4 mogà byç zró˝nicowane w zale˝noÊci od tego, czy zwierz´ jest wpisywane do ksi´gi danej rasy pomimo tego,
˝e jego pochodzenie nie jest znane lub
jest wynikiem krzy˝owania uwzgl´dnionego w programie hodowlanym
dla ksi´gi.
13. Do cz´Êci wst´pnej ksi´gi mogà byç
wpisywane konie, które spe∏niajà wymagania okreÊlone w ust. 11 i pocho-
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dzà po ojcu co najmniej wpisanym do
ksi´gi lub rejestru.
14. Tryki oraz koz∏y ras niewymienionych
w ust. 10 mogà byç wpisywane do cz´Êci wst´pnej ksi´gi, je˝eli spe∏niajà wymagania okreÊlone w ust. 11 oraz je˝eli wynika to z programu hodowlanego
prowadzonego dla danej ksi´gi.
15. List´ owiec ras plennych i mi´snych
oraz kóz ras mi´snych ustali, w drodze
decyzji administracyjnej, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa na wniosek
zwiàzku hodowców lub innego podmiotu prowadzàcego ksi´g´.”;
8) dodaje si´ art. 12a i 12b w brzmieniu:
„Art. 12a. Koniowate wprowadzane na polski obszar celny powinny byç zarejestrowane
lub wpisane do odpowiedniej ksi´gi krajowej pod tym samym imieniem ze znakiem inicja∏ów kraju urodzenia. Do pierwotnego imienia zwierz´cia mo˝e byç
dodane, przed lub po nim, inne imi´, pod
warunkiem ˝e imi´ oryginalne przez ca∏e
˝ycie zwierz´cia b´dzie podawane w nawiasie, a kraj jego pochodzenia wskazywany za pomocà inicja∏ów uznanych
przez umowy mi´dzynarodowe.
Art. 12b. 1. Koniowate, które zosta∏y wpisane do
ksiàg hodowlanych lub zosta∏y w nich
zarejestrowane i kandydujà do wpisu,
zwane dalej «koniowatymi zarejestrowanymi», powinny posiadaç dokument identyfikacyjny wydany przez
podmiot prowadzàcy ksi´g´ lub rejestr i przy transporcie powinny byç
zaopatrzone w ten dokument.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór dokumentu identyfikacyjnego
dla koniowatych, informacje, które
powinien zawieraç, uwzgl´dniajàc dane dotyczàce pochodzenia i opis zwierz´cia.”;
9) skreÊla si´ art. 13;
10) art. 14—16 otrzymujà brzmienie:
„,Art. 14. 1. Ksi´gi sà prowadzone przez zwiàzki
hodowców lub inne podmioty po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa na ich otwarcie lub
prowadzenie, wydanej w drodze decyzji administracyjnej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
udziela zgody na otwarcie lub prowadzenie okreÊlonej ksi´gi, je˝eli zwiàzek
hodowców lub inny podmiot przedstawi:
1) krajowy program hodowlany,
2) wzorzec rasy, odmiany, stada zwierzàt futerkowych lub linii hodowlanej
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oraz standard hodowlany dla cz´Êci
wst´pnej ksi´gi,
3) sposób identyfikacji zwierzàt,
4) zakres informacji o zwierz´tach wpisywanych do ksi´gi,
5) regulamin wpisu do ksi´gi,
6) minimalne wymagania dotyczàce
zwierzàt wpisywanych do cz´Êci
wst´pnej ksi´gi,
7) oÊwiadczenie, ˝e w posiadaniu
cz∏onków zwiàzku hodowców lub innego podmiotu znajduje si´ dostatecznie du˝e pog∏owie zwierzàt danej rasy, odmiany, stada zwierzàt futerkowych lub linii hodowlanej, aby
mo˝na by∏o realizowaç krajowy program hodowlany.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dodatkowe wymagania wobec zwiàzków
hodowców lub innych podmiotów,
w szczególnoÊci dotyczàce warunków
i sposobu prowadzenia ksiàg, wiedzy
fachowej i sprawnoÊci dzia∏ania tych
podmiotów w zakresie prowadzenia
ksiàg,
procedur
rejestracyjnych,
zw∏aszcza w aspekcie zasady równoÊci
cz∏onków organizacji, majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owoÊci prowadzonej hodowli, w tym wysokiej jakoÊci u˝ytkowej i hodowlanej.
Art. 15. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e odmówiç udzielenia zgody na
otwarcie lub prowadzenie ksi´gi dla zwierzàt okreÊlonych gatunków, ras, odmian,
linii, p∏ci lub stad, je˝eli ksi´ga dla tych
zwierzàt jest ju˝ prowadzona przez zwiàzek hodowców lub inny podmiot na podstawie wczeÊniej wydanej zgody.
Art. 16. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e cofnàç zgod´, je˝eli zwiàzek hodowców lub inny podmiot prowadzàcy ksi´g´
narusza przepisy dotyczàce jej prowadzenia; w tym przypadku prowadzenie ksi´gi
przejmuje jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 6.”;

11) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
udziela zgody, w drodze decyzji administracyjnej, na otwarcie lub prowadzenie okreÊlonego rejestru podmiotom,
które:
1) zapewnià, ˝e w realizacji krzy˝owniczych programów hodowlanych
weêmie udzia∏ dostatecznie du˝e pog∏owie zwierzàt,
2) przedstawià:
a) cel hodowlany,
b) programy hodowlane krzy˝ownicze,
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c) system identyfikacji zwierzàt,
d) system rejestracji danych o pochodzeniu zwierzàt,
e) regulamin prowadzenia rejestru,
f) informacje o podmiotach bioràcych udzia∏ w krzy˝owniczym programie hodowlanym, w tym nazw´ i adres posiadacza zwierzàt,
dane o liczbie zwierzàt uczestniczàcych w programie,
3) poddadzà zwierz´ta ocenie wartoÊci
u˝ytkowej, a w przypadku Êwiƒ i drobiu:
a) poddadzà si´ na w∏asny koszt ocenie mieszaƒców, co najmniej raz
na trzy lata,
b) zobowià˝à si´ do publikowania
lub udost´pniania do publikacji
wyników oceny mieszaƒców.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e cofnàç zgod´ na prowadzenie rejestru, je˝eli podmiot prowadzàcy rejestr narusza przepisy dotyczàce jego
prowadzenia.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dodatkowe wymagania wobec podmiotów ubiegajàcych si´ o otwarcie lub
prowadzenie okreÊlonego rejestru,
a w szczególnoÊci dotyczàce warunków
i sposobu prowadzenia rejestrów, wiedzy fachowej i sprawnoÊci ich dzia∏ania
w zakresie prowadzenia rejestrów, procedur rejestracyjnych oraz liczebnoÊci
pog∏owia zwierzàt, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie prawid∏owoÊci prowadzonej hodowli.”;
12) dodaje si´ art. 20a i 20b w brzmieniu:
„Art. 20a. 1. Prowadzàcy ksi´gi nie mo˝e odmówiç
wpisu do ksi´gi lub rejestru zwierzàt
pochodzàcych z importu, je˝eli spe∏niajà one warunki wpisu.
2. Zwierz´ta hodowlane, ich nasienie,
komórki jajowe, zarodki i jaja wyl´gowe wprowadzane do obrotu powinny
byç zaopatrzone w zaÊwiadczenia hodowlane.
3. ZaÊwiadczenie hodowlane dla zwierzàt hodowlanych powinno zawieraç:
1) dane umo˝liwiajàce identyfikacj´
zwierz´cia,
2) informacje dotyczàce przodków
zwierz´cia,
3) wyniki oceny wartoÊci u˝ytkowej
lub hodowlanej zwierz´cia oraz jego przodków,
4) wskazanie w∏aÊciciela lub hodowcy
zwierz´cia.
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4. ZaÊwiadczenie hodowlane dla nasienia, komórek jajowych i zarodków powinno zawieraç informacje o:
1) dawcy lub dawcach materia∏u biologicznego w zakresie okreÊlonym
w ust. 3,
2) terminie pobrania lub produkcji,
3) producencie i odbiorcy materia∏u
biologicznego,
4) wyniku badania grup i bia∏ek krwi
dawcy lub dawców materia∏u biologicznego, a w przypadku koniowatych wyniku badania grup i bia∏ek
krwi lub wyniku badania DNA, je˝eli wynika to z regulaminu prowadzenia ksi´gi danej rasy albo rejestru.
5. ZaÊwiadczenie hodowlane dla jaj wyl´gowych powinno zawieraç informacje o:
1) gatunku drobiu, poziomie reprodukcji stada i liniach, od których pochodzà jaja,
2) terminie ich zniesienia,
3) producencie i odbiorcy.
Art. 20b. Za wpis zwierzàt do ksiàg i rejestrów pobiera si´ op∏at´, którà ustala prowadzàcy ksi´g´ lub rejestr, uwzgl´dniajàc
koszty wynikajàce bezpoÊrednio z prowadzenia ksiàg lub rejestrów.”;

13) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres niezb´dnych informacji zawartych
w ksi´gach i rejestrach dla poszczególnych gatunków zwierzàt oraz wymagania, jakie powinien spe∏niaç program
hodowlany, majàc na wzgl´dzie ujednolicenie warunków prowadzenia ksiàg
i rejestrów.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki wystawiania zaÊwiadczeƒ hodowlanych oraz zakres niezb´dnych informacji, jakie powinny zawieraç zaÊwiadczenia hodowlane dla zwierzàt
hodowlanych, nasienia, komórek jajowych, zarodków i jaj wyl´gowych, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia wiarygodnoÊci przekazywanych
informacji oraz uznawanie dokumentów polskich w mi´dzynarodowym obrocie zwierz´tami hodowlanymi.”;
14) w art. 22:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 i nadaje mu si´ nowe brzmienie:
„1. Reproduktor lub jego nasienie jest dopuszczane do wykorzystania w rozrodzie natural-
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nym lub w sztucznym unasiennianiu na podstawie wyniku oceny w∏asnych cech u˝ytkowych i jego rozwoju osobniczego lub wartoÊci hodowlanej, a w przypadku byd∏a po
uprzednim przeprowadzeniu identyfikacji za
pomocà analiz grup krwi.”,
b) dodaje si´ ust. 2—4 w brzmieniu:
„2. Nie ogranicza si´ u˝ycia reproduktorów,
z wyjàtkiem koniowatych, równie˝ ich nasienia:
1) w iloÊci niezb´dnej do przeprowadzenia
oceny wartoÊci hodowlanej lub oceny
mieszaƒców w zakresie okreÊlonym dla
poszczególnych gatunków w programach
hodowlanych,
2) je˝eli zosta∏y poddane ocenie wartoÊci hodowlanej lub ocenie mieszaƒców i na tej
podstawie oszacowano ich wartoÊç hodowlanà.
3. Nasienie koniowatych mo˝e byç u˝ywane
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w ust. 2,
o ile wynika to z krajowego programu hodowlanego danej rasy lub odmiany w obr´bie rasy.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, laboratoria
uprawnione do przeprowadzania analiz grup
krwi, majàc na wzgl´dzie prawid∏owoÊç wykonywania analiz.”;
15) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. 1. W punkcie kopulacyjnym mogà byç
wykorzystywane reproduktory:
1) wpisane do ksi´gi albo rejestru,
a w przypadku Êwiƒ równie˝ pochodzàce od rodziców wpisanych do
ksiàg albo rejestrów,
2) spe∏niajàce warunki weterynaryjne
okreÊlone odr´bnymi przepisami,
3) dopuszczone do u˝ytkowania w punkcie kopulacyjnym.
2. Starosta, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego zwiàzku hodowców lub innego
podmiotu prowadzàcego ksi´g´ lub rejestr, wydaje, na wniosek posiadacza
reproduktora, na czas okreÊlony, decyzj´ o dopuszczeniu reproduktora do
u˝ytkowania w punkcie kopulacyjnym.
3. Do wniosku powinny byç za∏àczone:
1) zaÊwiadczenie potwierdzajàce wpis
reproduktora do ksi´gi albo rejestru
lub Êwiadectwo pochodzenia reproduktora,
2) Êwiadectwo zdrowia.
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 2,
przys∏uguje odwo∏anie do wojewody.”;
16) w art. 24 ust. 1 i 3 otrzymujà brzmienie:
„1. Sztuczne unasiennianie, z zastrze˝eniem ust. 2
i 3, mo˝e byç dokonywane wy∏àcznie nasie-
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niem reproduktora wpisanego do ksi´gi albo
rejestru, a w przypadku Êwiƒ równie˝ pochodzàcego od rodziców wpisanych do ksiàg albo
rejestrów.”
„3. Reproduktor lub jego nasienie dopuszczone do
wykorzystania w kraju cz∏onkowskim Unii Europejskiej mo˝e byç u˝ywane na podstawie zaÊwiadczeƒ hodowlanych wydanych przez prowadzàcego ksi´g´ w kraju pochodzenia oraz
stacj´ unasienniania uprawnionà do pozyskiwania nasienia.”;
17) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. 1. Wprowadzane do obrotu komórki jajowe i zarodki mogà byç pobierane, konserwowane oraz przechowywane przez
podmioty posiadajàce zezwolenie.
2. Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ust. 1 wydaje minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, na wniosek podmiotu, je˝eli spe∏nia on warunki weterynaryjne okreÊlone w przepisach o zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych
i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawieraç:
1) okreÊlenie nazwy i siedziby podmiotu,
2) szczegó∏owy opis przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci.
4. Do wniosku nale˝y do∏àczyç zaÊwiadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
cofa zezwolenie, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli dzia∏alnoÊç obj´ta zezwoleniem b´dzie prowadzona z naruszeniem przepisów, a w szczególnoÊci
gdy nie zostanà spe∏nione warunki weterynaryjne okreÊlone w przepisach,
o których mowa w ust. 2.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
og∏asza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi list´ podmiotów
uprawnionych do pobierania, konserwowania i przechowywania komórek
jajowych i zarodków.”;
18) dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:
„Art. 29a. 1. Podmiot posiadajàcy zezwolenie,
o którym mowa w art. 29, powinien na
˝àdanie zainteresowanych posiadaczy
zwierzàt lub podmiotów prowadzàcych sztuczne unasiennianie dostarczyç nasienie ka˝dego rozp∏odnika dopuszczonego do u˝ycia w inseminacji.
2. Ceny za nasienie ustala podmiot, który nasienie wyprodukowa∏ lub impor-
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towa∏, a op∏ata za dostaw´ nasienia
nie mo˝e byç wy˝sza od kosztów zwiàzanych bezpoÊrednio z jego przechowywaniem i dostarczeniem.”;
19) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. Przepisy art. 22, 24, 26, 27 i art. 29 ust. 1
nie dotyczà badaƒ naukowych i prac badawczo-rozwojowych z dziedziny hodowli i rozrodu zwierzàt prowadzonych przez
jednostki naukowo-badawcze i wy˝sze
szko∏y rolnicze.”;
20) skreÊla si´ art. 34;
21) skreÊla si´ art. 35;
22) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi list´
podmiotów, zwiàzków hodowców i instytucji
paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej, które sà uznawane za w∏aÊciwe do wystawiania dokumentów pochodzenia dla zwierzàt
i materia∏u biologicznego oraz jaj wyl´gowych.”;
23) dodaje si´ rozdzia∏y 4a i 4b w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 4a
Kontrola hodowli i rozrodu zwierzàt
Art. 40a. Jednostka, o której mowa w art. 6, jest
uprawniona do kontroli jednostek upowa˝nionych przez:
1) ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa do:
a) prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej,
b) publikowania wyników oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej,
c) prowadzenia specjalistycznych szkoleƒ zawodowych dla osób prowadzàcych ocen´ wartoÊci u˝ytkowej,
sztuczne unasiennianie oraz wydawania zaÊwiadczeƒ w tym zakresie,
d) prowadzenia ksiàg,
e) prowadzenia rejestrów,
f) przeprowadzania analiz grup krwi,
g) wykorzystania reproduktorów lub
ich nasienia w sztucznym unasiennianiu byd∏a,
h) pobierania, konserwowania, przechowywania oraz wprowadzania do
obrotu komórek jajowych i zarodków,
i) wydawania Êwiadectw potwierdzajàcych spe∏nienie warunków dla materia∏u biologicznego, zwierzàt hodowlanych i jaj wyl´gowych przywo˝onych z zagranicy,
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2) wojewod´ do:
a) pozyskiwania,
konfekcjonowania,
przechowywania i dostarczania nasienia,
b) prowadzenia sztucznego wyl´gu
drobiu,
3) starost´ do wykorzystywania reproduktorów w punkcie kopulacyjnym.
Art. 40b. Kontrola w zakresie hodowli i rozrodu
zwierzàt dotyczy w szczególnoÊci:
1) przeprowadzania oceny wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej,
2) prowadzenia:
a) dokumentacji hodowlanej,
b) ksiàg zwierzàt hodowlanych i rejestrów,
c) sztucznego unasiennienia,
d) sztucznego wyl´gu drobiu,
3) realizacji:
a) krajowych programów hodowlanych,
b) programów hodowlanych krzy˝owania zwierzàt,
c) programów oceny i selekcji reproduktorów,
4) wykorzystywania
reproduktorów
w punktach kopulacyjnych,
5) wydawania Êwiadectw potwierdzajàcych spe∏nienie warunków dla materia∏u biologicznego, zwierzàt hodowlanych i jaj wyl´gowych sprowadzanych
z zagranicy,
6) potwierdzania pochodzenia zwierzàt
w oparciu o badanie grup krwi lub innych markerów genetycznych.
Art. 40c. 1. Pracownicy jednostki, o której mowa
w art. 6, upowa˝nieni przez dyrektora
tej jednostki do wykonywania czynnoÊci kontrolnych, sà uprawnieni do:
1) wst´pu na grunty, w tym leÊne, i do
obiektów, w których utrzymywane sà
zwierz´ta, oraz do obiektów, w których jest produkowany i przechowywany materia∏ biologiczny,
2) ogl´dzin zwierzàt, przeprowadzania
badaƒ i pobierania próbek krwi oraz
próbek materia∏u biologicznego,
3) kontroli dokumentów hodowlanych
i innych niezb´dnych dokumentów,
4) ˝àdania pisemnych i ustnych wyjaÊnieƒ.
2. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´
z zachowaniem przepisów sanitarno-weterynaryjnych w obecnoÊci kontrolowanego lub osoby przez niego upowa˝nionej.
3. Osoba, o której mowa w ust. 2, powinna umo˝liwiç przeprowadzenie kontro-
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li, przed∏o˝yç dokumenty hodowlane
oraz inne niezb´dne dokumenty, a tak˝e doprowadziç zwierz´ta.
4. Pracownicy jednostki, o której mowa
w art. 6, sà obowiàzani, podczas wykonywania czynnoÊci kontrolnych, posiadaç upowa˝nienie dyrektora tej jednostki.
Art. 40d. 1. Z przebiegu kontroli osoba kontrolujàca sporzàdza protokó∏.
2. W przypadku stwierdzenia uchybieƒ
dyrektor jednostki, o której mowa
w art. 6, lub osoba przez niego upowa˝niona wyznacza termin ich usuni´cia,
nie krótszy ni˝ 7 dni.
3. W przypadku nieusuni´cia uchybieƒ
w okreÊlonym terminie dyrektor jednostki, o której mowa w art. 6, lub osoba przez niego upowa˝niona wyst´puje z wnioskiem do:
1) ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa o cofni´cie zezwoleƒ, o których
mowa w art. 8, art. 8a, art. 14 ust. 1,
art. 20 ust. 1, art. 22, art. 24 ust. 2,
art. 26 ust. 2 i art. 36 ust. 2,
2) wojewody o cofni´cie zezwoleƒ,
o których mowa w art. 29 ust. 1
i art. 33 ust. 2,
3) starosty o cofni´cie zezwolenia,
o którym mowa w art. 23 ust. 2.
Art. 40e. W terminie do dnia 31 stycznia dyrektor
jednostki, o której mowa w art. 6, sk∏ada
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie z kontroli
przeprowadzonych w roku poprzednim.
Rozdzia∏ 4b
Warunki udzia∏u koniowatych w zawodach
Art. 40f. 1. Zawody konne s∏u˝à ocenie wartoÊci
u˝ytkowej koniowatych.
2. Warunki dotyczàce zawodów konnych,
z zastrze˝eniem ust. 3, nie mogà wprowadzaç ró˝nic pomi´dzy koniowatymi
zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej
Polskiej a koniowatymi zarejestrowanymi w krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, a w szczególnoÊci w odniesieniu do:
1) warunków udzia∏u w zawodach,
a zw∏aszcza wymagaƒ minimalnych
lub maksymalnych,
2) kryteriów s´dziowania,
3) nagród pieni´˝nych lub zysków, które
pochodzà z zawodów.
3. Przepisy ust. 2 nie dotyczà:
1) zawodów przeznaczonych dla koniowatych, wpisanych do ksiàg, których
organizacja ma na celu ich selekcj´,
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2) zawodów regionalnych, których celem jest selekcja koniowatych,
3) imprez historycznych lub tradycyjnych.
4. O organizacji zawodów, o których mowa w ust. 3, organizator informuje ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
5. Organizator zawodów konnych jest
obowiàzany do niezw∏ocznego pisemnego
powiadomienia
posiadacza
o przyczynach niedopuszczenia zwierz´cia do udzia∏u w zawodach.
6. Organizator zawodów konnych mo˝e
przeznaczyç nie wi´cej ni˝ 20% nagród
lub zysków pieni´˝nych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, na ochron´, rozwój lub
doskonalenie hodowli koniowatych, informujàc ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa o kryteriach rozdzia∏u
tych Êrodków.”;

24) w art. 41 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykorzystuje reproduktora w punkcie kopulacyjnym bez decyzji starosty o dopuszczeniu reproduktora do u˝ytkowania,”
b) w pkt 4:
— w lit. a) wyrazy „Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej” zast´puje si´ wyrazami
„ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa”,
— w lit. c) wyrazy „Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej” zast´puje si´ wyrazem
„wojewody”.
Art. 4. Zwierz´ta urodzone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie przepisów art. 2 pkt 6 podlegajà oznakowaniu
i zg∏oszeniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w okresie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów dotyczàcych poszczególnych gatunków
zwierzàt, a do tego czasu mogà zostaç wprowadzone
do obrotu na dotychczasowych zasadach.
Art. 5. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej ni˝ do 31 grudnia
2002 r., zachowujà moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, je˝eli nie sà z nià sprzeczne.
Art. 6. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24,
poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35
i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14,
poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193,
z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310, z 1997 r.
Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98,
poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111,
poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141,
poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271,
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Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228 oraz
z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125,
poz. 1371 i Nr 128, poz. 1409) w art. 118 w § 2 w pkt 2
wyrazy „o ograniczonej przydatnoÊci do spo˝ycia” zast´puje si´ wyrazami „warunkowo zdatne do spo˝ycia”.
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2) pkt 5 w zakresie dotyczàcym art. 6 ust. 1 i 3 w odniesieniu do gospodarstw, w których utrzymywane
sà zwierz´ta gospodarskie,
3) pkt 6 w odniesieniu do owiec, kóz, Êwiƒ, koni, jeleni i danieli,
4) pkt 19,

Art. 7. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98,
poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3,
poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452 i Nr 125,
poz. 1363) dodaje si´ art. 3c w brzmieniu:
„Art. 3c. Do zadaƒ Agencji nale˝y prowadzenie rejestru i oznakowanie byd∏a, owiec, kóz,
Êwiƒ i koni, z wyjàtkiem koni wolno ˝yjàcych.”
Art. 8. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z zastrze˝eniem ust. 2—6.
2. Przepisy art. 2 pkt 48 wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia ustawy.
3. Przepisy:
1) art. 2:

5) pkt 24 w zakresie dotyczàcym art. 25 ust. 3a i 9,
6) pkt 26 w zakresie dotyczàcym art. 27 i art. 29 ust. 4
i 5,
7) pkt 30 w zakresie dotyczàcym art. 32 pkt 5,
8) pkt 51 w zakresie dotyczàcym art. 51 ust. 2
pkt 4a i 4b w odniesieniu do owiec, kóz, Êwiƒ i koni oraz pkt 4d
— wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
5. Przepisy:
1) art. 1 pkt 3,
2) art. 2:
a) pkt 4 w zakresie dotyczàcym art. 5 ust. 1 pkt 12,
ust. 3e i 3f,
b) pkt 10 w zakresie dotyczàcym art. 11 ust. 7, 8 i 9
pkt 3,

a) pkt 3,

c) pkt 11 w zakresie dotyczàcym art. 12 ust. 1, 3 i 5,

b) pkt 6 w odniesieniu do byd∏a,

d) pkt 13 w zakresie dotyczàcym art. 14 ust. 4 pkt 2
lit. f), ust. 10, 14 pkt 6 oraz ust. 18 i 19,

c) pkt 13 w zakresie dotyczàcym art. 14 ust. 14 pkt 3,
d) pkt 18, 20, 21, 24 lit. a) i pkt 25,

e) pkt 14 w zakresie dotyczàcym art. 15 ust. 1, 3, 6,
7 i 8,

e) pkt 26 w zakresie dotyczàcym art. 29 ust. 1, 2, 3
pkt 1,

f) pkt 17,

f) pkt 28 w zakresie dotyczàcym art. 31 ust. 3 pkt 3,
g) pkt 32 w zakresie dotyczàcym art. 35 ust. 1 pkt 10
i 11,

g) pkt 26 w zakresie dotyczàcym art. 29 ust. 3 pkt 2,
h) pkt 33 lit. b) i c),
3) art. 3:

h) pkt 35 w zakresie dotyczàcym art. 39a ust. 1 pkt 7,
9 i 11 oraz ust. 2,

a) pkt 16 w zakresie dotyczàcym art. 24 ust. 3,

i) pkt 46, 47, 50,

c) pkt 23 w zakresie dotyczàcym art. 40b

j) pkt 51 w zakresie dotyczàcym art. 51 ust. 2
pkt 4a i 4b w odniesieniu do byd∏a oraz pkt 4c,
k) pkt 53 i 54,
2) art. 3:
a) pkt 10 w zakresie dotyczàcym art. 14 ust. 3,
b) pkt 11 w zakresie dotyczàcym art. 20 ust. 3,
c) pkt 23 w zakresie dotyczàcym art. 40a,

b) pkt 22,
— wchodzà w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
6. Przepis art. 2 pkt 45 wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Art. 9. Przepisy art. 2:
1) pkt 8 w zakresie dotyczàcym art. 10 pkt 2,

3) art. 6

2) pkt 10 w zakresie dotyczàcym art. 11 ust. 1 pkt 5,
ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt 4 oraz ust. 4 i 5,

— wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

3) pkt 13 w zakresie dotyczàcym art. 14 ust. 7

4. Przepisy art. 2:
1) pkt 4 w zakresie dotyczàcym art. 5 ust. 1a, ust. 3
i 3c w odniesieniu do gospodarstw, w których
utrzymywane sà zwierz´ta gospodarskie,

— obowiàzujà do dnia przystàpienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

