
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 13 października 2021 r. 

Poz. 1859 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 8 października 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, 

które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-

nych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Pań-

stwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń 

i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. poz. 160) wprowa-

dza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w pkt 1 po lit. i dodaje się lit. j w brzmieniu: 

„j) SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami,”; 

2) w § 6: 

a) w pkt 1 po lit. k dodaje się lit. l w brzmieniu: 

„l) zakażenia SARS-CoV-2,”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w próbkach do badań pobranych od zwierząt obecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywo-

łujących zakażenia i choroby zakaźne, o których mowa w pkt 1”; 

3) w załączniku do rozporządzenia w tabeli dodaje się lp. 18 w brzmieniu: 

18 zakażenie SARS-CoV-2 zakażenie SARS-CoV-2 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: A. Niedzielski 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 

255, 616, 981 i 1773. 




