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2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e wnieÊç skarg´,
o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesi´cy od dnia
dor´czenia orzeczenia wy˝szemu prze∏o˝onemu.
Art. 133. Minister SprawiedliwoÊci wyda, w drodze
rozporzàdzenia, regulamin dyscyplinarny okreÊlajàcy
szczegó∏owe zasady i tryb przeprowadzania post´powaƒ dyscyplinarnych, wymierzania kar dyscyplinarnych i ich wykonywania, zawieszania, zacierania i darowania, a tak˝e odwo∏ywania si´ od wymierzonych
kar, szczegó∏owà organizacj´ sàdów dyscyplinarnych,
ich w∏aÊciwoÊç, tryb wybierania ich cz∏onków oraz zasady i tryb post´powania przed tymi sàdami.
Rozdzia∏ 9
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Poz. 1761 i 1762

funkcjonariuszy, którzy do takich organizacji dotàd nale˝eli.
Art. 139. Sprawy zastrze˝one do w∏aÊciwoÊci Ministra Spraw Wewn´trznych11) w przepisach o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób
pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji nale˝à —
w odniesieniu do funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej
i cz∏onków ich rodzin — do w∏aÊciwoÊci Ministra SprawiedliwoÊci.
Art. 140. 1. Traci moc ustawa z dnia 10 grudnia
1959 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29,
poz. 149, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 94,
poz. 422 i Nr 105, poz. 453, z 1992 r. Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 53, poz. 214 i Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r.
Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163).
2. (pomini´ty).69)

Art. 134—137. (pomini´te).69)
Art. 138. Z chwilà wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy ustaje cz∏onkostwo w partiach politycznych tych

Art. 141. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.70)

———————

———————

69)

70)

Zamieszczone w obwieszczeniu.

Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 31 maja 1996 r.

1762
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich.
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
2) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802),
3) ustawà 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 or-

ganizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 22 listopada 2002 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 42 ust. 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774), które
stanowià:
Art. 42. „2. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot,
który w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
prowadzi okreÊlonà ksi´g´, traci prawo
do jej prowadzenia, je˝eli w ciàgu roku
nie wystàpi z wnioskiem o zezwolenie
na jej prowadzenie; w tym przypadku
ksi´g´ wraz z dokumentacjà przejmuje
jednostka organizacyjna o zasi´gu krajowym, uprawniona do prowadzenia
oceny wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej
zwierzàt.”
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Art. 44. „2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1,
pozostajà w mocy, je˝eli nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ w okresie roku od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie.”;
2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;
3) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802),
który stanowi:
„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z wyjàtkiem:

Poz. 1762

„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. 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:
a) pkt 3,
b) pkt 6 w odniesieniu do byd∏a,
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 26 w zakresie dotyczàcym
art. 29 ust. 1, 2, 3 pkt 1,
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,
h) pkt 35 w zakresie dotyczàcym
art. 39a ust. 1 pkt 7, 9 i 11 oraz ust. 2,
i) pkt 46, 47, 50,

1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

j) pkt 51 w zakresie dotyczàcym
art. 51 ust. 2 pkt 4a i 4b w odniesieniu do byd∏a oraz pkt 4c,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

k) pkt 53 i 54,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,
4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,
5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,
6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,
7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.”;
4) art. 5 i 8 ustawy 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 (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154,
poz. 1790), które stanowià:

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,
3) art. 6
— wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.
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,
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,
5) pkt 24 w zakresie dotyczàcym art. 25
ust. 3a i 9,
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6) pkt 26 w zakresie dotyczàcym art. 27
i art. 29 ust. 4 i 5,

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

7) pkt 30 w zakresie dotyczàcym art. 32
pkt 5,

f) pkt 17,
g) pkt 26 w zakresie dotyczàcym
art. 29 ust. 3 pkt 2,

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

h) pkt 33 lit. b) i c),
3) art. 3:

— wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

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

5. Przepisy:
1) art. 1 pkt 3,

b) pkt 22,

2) art. 2:

c) pkt 23 w zakresie dotyczàcym
art. 40f

a) pkt 4 w zakresie dotyczàcym art. 5
ust. 1 pkt 12, ust. 3e i 3f,

— wchodzà w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej.

b) pkt 10 w zakresie dotyczàcym
art. 11 ust. 7, 8 i 9 pkt 3,

6. Przepis art. 2 pkt 45 wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”.

c) pkt 11 w zakresie dotyczàcym art. 12
ust. 1, 3 i 5,
d) pkt 13 w zakresie dotyczàcym
art. 14 ust. 4 pkt 2 lit. f), ust. 10, 14
pkt 6 oraz ust. 18 i 19,

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 22 listopada 2002 r. (poz. 1762)

USTAWA
z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli
oraz zachowania zasobów genetycznych, oceny wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksiàg i rejestrów zwierzàt hodowlanych, a tak˝e nadzoru nad hodowlà i rozrodem zwierzàt gospodarskich, zwanych
dalej „zwierz´tami”.
Art. 2. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) dokumentacja hodowlana — zbiór dokumentów zawierajàcych informacje o zwierz´ciu, jego przodkach i potomstwie, stadzie lub rodzie, w szczególnoÊci zawierajàcy dane o wartoÊci hodowlanej
i u˝ytkowej;
2)1) drób — ptaki gatunków: kura (Gallus domesticus),
kaczka (Anas platyrchynchos, Cairina moschata),
———————
1)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy 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 (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154,
poz. 1790), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 13 lutego 2002 r.

g´Ê (Anser anser), indyk (Meleagris gallopavo),
przepiórka (Coturnix coturnix japonica), perlica
(Numida meleagris), struÊ (Struthio camelus);
3) hodowca — osob´ fizycznà, prawnà lub jednostk´
organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, prowadzàcà hodowl´ zwierzàt wraz z ich dokumentacjà hodowlanà;
4) hodowla zwierzàt — zespó∏ zabiegów zmierzajàcych do poprawienia za∏o˝eƒ dziedzicznych (genotypu) zwierzàt, w których zakres wchodzi ocena
wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej zwierzàt, selekcja
i dobór osobników do kojarzenia prowadzony
w warunkach prawid∏owego chowu;
5) krzy˝owanie — kojarzenie zwierzàt genetycznie odmiennych, ró˝nych ras, odmian lub linii;
6) materia∏ biologiczny — nasienie reproduktorów,
komórki jajowe i zarodki przeznaczone do wykorzystania w rozmna˝aniu zwierzàt;
7) program hodowlany — program okreÊlajàcy cele
i metody prowadzenia hodowli zwierzàt;
8) rasa — populacj´ zwierzàt w obr´bie gatunku
o wspólnym pochodzeniu, charakteryzujàcych si´
przekazywaniem na potomstwo okreÊlonego zespo∏u cech;
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9) reproduktor — przydatnego do rozrodu samca, dla
którego jest prowadzona dokumentacja hodowlana;
10) rozród — kontrolowane rozmna˝anie zwierzàt;
11) ród lub linia hodowlana — populacj´ zwierzàt, uzyskanà w drodze hodowli w obr´bie rasy, selekcjonowanà w okreÊlonym kierunku;
12) stado hodowlanych zwierzàt futerkowych — grup´
zwierzàt futerkowych tego samego gatunku, utrzymywanà wspólnie dla pozyskania potomstwa;
13) wartoÊç hodowlana — uwarunkowanà genetycznie
zdolnoÊç zwierz´cia do przekazywania okreÊlonej
cechy lub cech na potomstwo;
14) wartoÊç u˝ytkowa — wymiernà cech´ lub zespó∏
cech zwierz´cia o znaczeniu gospodarczym;
15)2) 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;
16) zwierz´ta futerkowe — lisa pospolitego, lisa polarnego, nork´, tchórza, jenota, nutri´, szynszyla i królika
— hodowanych w celu produkcji surowca dla przemys∏u futrzarskiego, mi´snego i w∏ókienniczego;
17)3) 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;

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;
19)4) 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)4) 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)4) 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)4) zawody konne — ka˝de konne wspó∏zawodnictwo, ∏àcznie z ró˝nymi formami wyÊcigów konnych, dyscyplinami sportu konnego, wystawami
i pokazami;
23)4) 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)4) 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)4) punkt kopulacyjny — miejsce, w którym prowadzona jest dzia∏alnoÊç us∏ugowa polegajàca na
utrzymywaniu reproduktorów i wykorzystywaniu
ich w rozrodzie naturalnym.
2. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5)
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, uznaç zwierz´ta inne
———————
5)

18)4) 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
———————
2)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. a tiret trzecie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
4) Dodany przez art. 3 pkt 1 lit. a tiret czwarte ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

Poz. 1762

Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, zgodnie
z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 17 i art. 22 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
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ni˝ wymienione w ust. 1 pkt 15 za zwierz´ta gospodarskie, o ile sà przeznaczone do hodowli.
Rozdzia∏ 2
Ocena wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej zwierzàt
Art. 3. 1. Ocena wartoÊci u˝ytkowej zwierzàt jest
prowadzona na wniosek albo za zgodà ich w∏aÊciciela
lub posiadacza.
2. Wyniki oceny wartoÊci u˝ytkowej sà udost´pniane zainteresowanemu w∏aÊcicielowi lub posiadaczowi
zwierzàt.
3. Za prowadzenie oceny wartoÊci u˝ytkowej zwierzàt pobiera si´ op∏at´.
Art. 4. 1. Ocen´ wartoÊci hodowlanej prowadzi si´
w celu oszacowania zdolnoÊci zwierz´cia do przekazywania okreÊlonej cechy lub zespo∏u cech na potomstwo.
2. Ocena wartoÊci hodowlanej mo˝e byç dokonywana, w zale˝noÊci od specyfiki gatunku, rasy, odmian,
rodu, linii, stada lub typu u˝ytkowego na podstawie
wyników oceny wartoÊci u˝ytkowej, oceny typu i budowy, rodowodu lub oceny innych cech.
Art. 5. 1. Zwierz´ta poddawane ocenie wartoÊci
u˝ytkowej lub hodowlanej, z zastrze˝eniem ust. 2, powinny byç oznakowane w sposób umo˝liwiajàcy ich
identyfikacj´.
2.6) Przepis ust. 1 nie dotyczy koni, stad rodzicielskich i towarowych drobiu oraz zwierzàt futerkowych.
Art. 6. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5) utworzy, w drodze rozporzàdzenia, jednostk´ organizacyjnà o zasi´gu krajowym, która b´dzie prowadziç ocen´ wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej zwierzàt
oraz gromadziç i przechowywaç dane zwiàzane z ocenà.
Art. 7. Do zadaƒ jednostki, o której mowa w art. 6,
nale˝y w szczególnoÊci:
1)7) prowadzenie oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej zwierzàt;

4) prowadzenie specjalistycznych szkoleƒ zawodowych dla osób prowadzàcych ocen´ wartoÊci u˝ytkowej, sztuczne unasiennianie oraz wydawanie odpowiednich zaÊwiadczeƒ w tym zakresie;
5) ustalanie za∏o˝eƒ krajowych programów hodowlanych;
6)9) kontrola w zakresie hodowli i rozrodu zwierzàt.
Art. 8.10) 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.
Art. 8a.11) 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.
Art. 9. Dokumentacj´ hodowlanà prowadzi hodowca lub prowadzàcy ocen´ wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej.
Art. 10. 1. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5), w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:
1) zakres i metody prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej zwierzàt;
2) sposób oznakowania i identyfikacji zwierzàt do celów hodowlanych.
2. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5), w porozumieniu z Ministrem Finansów12), w drodze rozporzàdzenia, okreÊli wysokoÊç op∏at pobieranych od hodowców za prowadzenie oceny wartoÊci
u˝ytkowej zwierzàt.
Rozdzia∏ 3

1a)8) publikowanie wyników oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej zwierzàt;
2) prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb
oceny wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej zwierzàt;
3) bilansowanie potrzeb i mo˝liwoÊci produkcyjnych
w hodowli zwierzàt;
———————
6)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
7) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 3 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
8) Dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

Poz. 1762

Ksi´gi i rejestry zwierzàt hodowlanych
Art. 11. Ksi´gi zwierzàt hodowlanych, zwane dalej
„ksi´gami”, prowadzi si´ odr´bnie dla:
———————
9)

Dodany przez art. 3 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
11) Dodany przez art. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
12) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
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1)13) ras lub odmian w obr´bie rasy oraz p∏ci koni, byd∏a, Êwiƒ, owiec i kóz;

rasy sà wpisywane do odpowiedniego rozdzia∏u w zale˝noÊci od swoich cech u˝ytkowych.

2) rodów drobiu w poszczególnych jego gatunkach;

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.

3) stad poszczególnych gatunków zwierzàt futerkowych;
4) linii hodowlanych pszczó∏.
Art. 12.14) 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.

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.

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.

13. Do cz´Êci wst´pnej ksi´gi mogà byç wpisywane konie, które spe∏niajà wymagania okreÊlone
w ust. 11 i pochodzà po ojcu co najmniej wpisanym do
ksi´gi lub rejestru.

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).

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.

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
———————

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´.
Art. 12a.15) 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.

13)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 6 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 7 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

———————
15)

Dodany przez art. 3 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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Art. 12b.15) 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.

Art. 15.17) 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.

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.

Art. 16.17) 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.

Art. 13. (skreÊlony).16)
Art. 14.17) 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 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.
3.18)

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. 17. 1. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot
prowadzàcy ksi´g´, w drodze decyzji, dokonuje wpisu
do ksi´gi na wniosek hodowcy, po sprawdzeniu dokumentacji hodowlanej i stwierdzeniu, ˝e zosta∏y spe∏nione warunki, o których mowa w art. 12.
2. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot prowadzàcy ksi´g´, w drodze decyzji, odmawia wpisu lub dokonuje skreÊlenia dokonanego wpisu do ksi´gi, je˝eli nie
zosta∏y spe∏nione warunki wymagane przy wpisie.
3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przys∏uguje odwo∏anie do Ministra Rolnictwa i Gospodarki
˚ywnoÊciowej 5).
Art. 18. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot prowadzàcy ksi´g´ jest obowiàzany do:
1) informowania o warunkach wymaganych przy wpisie zwierzàt do ksi´gi;
2) wydania hodowcy zaÊwiadczenia potwierdzajàcego dokonanie wpisu zwierzàt do ksi´gi lub Êwiadectwa pochodzenia zwierz´cia.
Art. 19. 1. Rejestry prowadzi si´ dla zwierzàt, stad
zwierzàt futerkowych, rodów lub linii hodowlanych pochodzàcych z krzy˝owania.
2. Do rejestrów mogà byç wpisywane zwierz´ta,
stada zwierzàt futerkowych, rody lub linie hodowlane
o udokumentowanym pochodzeniu.
Art. 20.19) 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,

Przez art. 3 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
18) Wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., stosownie do
art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

c) system identyfikacji zwierzàt,

16)
17)

———————
19)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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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.

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;

5. ZaÊwiadczenie hodowlane dla jaj wyl´gowych
powinno zawieraç informacje o:

3) poddadzà zwierz´ta ocenie wartoÊci u˝ytkowej,
a w przypadku Êwiƒ i drobiu:

1) gatunku drobiu, poziomie reprodukcji stada i liniach, od których pochodzà jaja;

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.
3.18) 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.
Art. 20a.20) 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.

2) terminie ich zniesienia;
3) producencie i odbiorcy.
Art. 20b.20) 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.
Art. 21.21) 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.
Rozdzia∏ 4

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;

Rozród zwierzàt
Art. 22. 1.22) Reproduktor lub jego nasienie jest dopuszczane do wykorzystania w rozrodzie naturalnym
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.

4) wskazanie w∏aÊciciela lub hodowcy zwierz´cia.
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;
———————
20)

Dodany przez art. 3 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

2.23) 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;
———————
21)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
22) Oznaczenie ust. 1 oraz brzmienie ustalone przez art. 3
pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
23) Dodany przez art. 3 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
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2) je˝eli zosta∏y poddane ocenie wartoÊci hodowlanej
lub ocenie mieszaƒców i na tej podstawie oszacowano ich wartoÊç hodowlanà.
3.23)

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.
4.23) 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.
Art. 23.24) 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.
Art. 24. 1.25) Sztuczne unasiennianie, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, mo˝e byç dokonywane wy∏àcznie nasieniem reproduktora wpisanego do ksi´gi albo rejestru,
a w przypadku Êwiƒ równie˝ pochodzàcego od rodziców wpisanych do ksiàg albo rejestrów.
2. Reproduktor lub jego nasienie jest dopuszczane
do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu byd∏a
decyzjà Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5), wydanà na czas okreÊlony.
3.26) W odniesieniu do pozosta∏ych gatunków zwierzàt Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5),
w drodze rozporzàdzenia, mo˝e okreÊliç minimalne
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wymagania hodowlane dla reproduktorów lub ich nasienia u˝ywanego w sztucznym unasiennianiu.
3.27) 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.

Art. 25. Decyzja, o której mowa w art. 24 ust. 2, jest
wydawana, na wniosek w∏aÊciciela lub posiadacza reproduktora lub nasienia tego reproduktora, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego zwiàzku hodowców albo
podmiotu prowadzàcego ksi´g´ lub rejestr.
Art. 26.28) 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.
Art. 27. 1. W rozrodzie pszczó∏ mogà byç u˝ywane
tylko trutnie pochodzàce od matek pszczelich lub ich
córek z linii hodowlanych wpisanych do ksiàg lub rejestrów.
———————

———————
24)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
26) W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 27.

27)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1; wejdzie w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, stosownie do art. 8 ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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2. Wojewoda, na wniosek jednostki prowadzàcej
ksi´g´ linii pszczó∏, mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, zakazaç na terenie województwa lub jego cz´Êci utrzymywania pszczó∏ lub dopuÊciç utrzymywanie pszczó∏
okreÊlonej linii.
Art. 28.1. Podmiot prowadzàcy sztuczne unasiennianie jest obowiàzany do:
1) zaopatrywania si´ w nasienie wy∏àcznie od podmiotu posiadajàcego zezwolenie na pozyskiwanie,
konfekcjonowanie, przechowywanie i dostarczanie
nasienia;
2) u˝ywania nasienia od reproduktorów dopuszczonych do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu
i wybranych przez us∏ugobiorc´;
3) wydania zaÊwiadczenia o wykonaniu us∏ugi;
4) prowadzenia dokumentacji wykonywanych us∏ug;
5) zachowania warunków sanitarno-weterynaryjnych
okreÊlonych odr´bnymi przepisami.
2. Osoby bezpoÊrednio wykonujàce sztuczne unasiennianie powinny ukoƒczyç kurs organizowany przez
podmiot upowa˝niony przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5).
3. Kurs, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzony
na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5).
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resowanych 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 importowa∏, a op∏ata za dostaw´
nasienia nie mo˝e byç wy˝sza od kosztów zwiàzanych
bezpoÊrednio z jego przechowywaniem i dostarczeniem.
Art. 30.31) Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
wymienionej w art. 29 ust. 1 mo˝e byç cofni´te w przypadku, gdy dzia∏alnoÊç obj´ta zezwoleniem b´dzie prowadzona z naruszeniem przepisów dotyczàcych dzia∏alnoÊci, na którà zosta∏o wydane zezwolenie.
Art. 31.32) 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.
Art. 32. Program oceny i selekcji reproduktorów
ma na celu zapewnienie post´pu hodowlanego lub zachowanie okreÊlonych cech i obejmuje w szczególnoÊci:
1) zasady wyboru reproduktorów na ojców nast´pnego pokolenia;

Art. 29.29) 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania
i dostarczania nasienia wymaga zezwolenia.

2) zasady wyboru samic na matki reproduktorów;

2. Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ust. 1 wydaje wojewoda, je˝eli podmiot:

4) zasady selekcji potomstwa m´skiego oraz sposób
prowadzenia oceny tego potomstwa;

1) wska˝e miejsce i zasi´g terytorialny wykonywania
dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem;
2) spe∏nia warunki weterynaryjne okreÊlone w odr´bnych przepisach;
3) przedstawi, odr´bnie dla ka˝dego gatunku i rasy
zwierzàt, program oceny i selekcji reproduktorów,
pozytywnie zaopiniowany przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje
opini´, o której mowa w ust. 2 pkt 3, bioràc pod uwag´
stanowisko zwiàzku hodowców lub innego podmiotu
prowadzàcego ksi´g´ lub rejestr podmiotów prowadzàcych ocen´ wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej
oraz w∏aÊciwych jednostek naukowo-badawczych.
29a.30)

1. Podmiot posiadajàcy zezwolenie,
Art.
o którym mowa w art. 29, powinien na ˝àdanie zainte-

3) sposób i zasady doboru rodziców w celu uzyskania
nast´pnego pokolenia reproduktorów;

5) zasady i metody oceny wartoÊci hodowlanej reproduktorów;
6) zakres i cel wykorzystywania rozp∏odników i materia∏u biologicznego pochodzàcych z importu.
Art. 33. 1. Piskl´ta drobiu mogà byç wprowadzone
do obrotu, je˝eli sà uzyskane z jaj pochodzàcych od rodów wpisanych do ksiàg lub mieszaƒców wpisanych
do rejestrów.
2. Zezwolenie na prowadzenie sztucznego wyl´gu
drobiu wydaje wojewoda z zachowaniem wymogów
wniosku okreÊlonych w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2.
3. Zezwolenie na prowadzenie sztucznego wyl´gu
drobiu mo˝e byç cofni´te, gdy dzia∏alnoÊç obj´ta zezwoleniem b´dzie prowadzona z naruszeniem przepisów.
Art. 34. (skreÊlony).33)

———————
29)

W brzmieniu ustalonym przez art. 135 pkt 2 ustawy z dnia
24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych
kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
30) Dodany przez art. 3 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
31)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 135 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 29.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
33) Przez art. 3 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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Art. 35. (skreÊlony).34)
Art. 36. 1. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5), w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:
1) warunki zootechniczne, które powinien spe∏niaç
materia∏ biologiczny;
2) wzory zaÊwiadczeƒ o wykonaniu us∏ugi w zakresie
rozrodu zwierzàt oraz obieg dokumentacji;
3) wykaz materia∏u biologicznego b´dàcego przedmiotem odprawy celnej;
4) podmioty uprawnione do wydawania Êwiadectw
potwierdzajàcych spe∏nienie warunków dla materia∏u biologicznego, zwierzàt hodowlanych i jaj wyl´gowych przywo˝onych z zagranicy.
2.35) Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5), w porozumieniu z Ministrem Finansów12), w drodze rozporzàdzenia, okreÊli wysokoÊç op∏at za wystawienie przez uprawnione podmioty Êwiadectw potwierdzajàcych spe∏nienie warunków dla materia∏u
biologicznego, zwierzàt hodowlanych i jaj wyl´gowych
przywo˝onych z zagranicy.
2.36) 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.

Art. 37. 1. Minister Skarbu Paƒstwa37), na wniosek
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5),
wniesie do jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa
utworzonych w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie sztucznego unasienniania cz´Êç mienia, które stanowi∏o przedmiot zarzàdu Centralnej Stacji Hodowli
Zwierzàt lub jej oddzia∏ów.
2. Do udost´pniania akcji lub udzia∏ów w spó∏kach,
o których mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397), z tym ˝e ilekroç
w tych przepisach jest mowa o:
1) uprawnionych rolnikach — rozumie si´ przez to
osoby fizyczne i prawne prowadzàce chów i hodowl´ zwierzàt gospodarskich, które w okresie 5 lat
przed wejÊciem ustawy w ˝ycie korzysta∏y z us∏ug
———————
34)
35)

Przez art. 3 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 36.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1; wejdzie w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, stosownie do art. 8 ust. 5 pkt 3 lit. b tej ustawy.
37) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa,
zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 19 i art. 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
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sztucznego unasienniania Centralnej Stacji Hodowli Zwierzàt i jej oddzia∏ów;
2) przedsi´biorstwie paƒstwowym — rozumie si´
przez to stacj´ hodowli i unasienniania zwierzàt,
b´dàcà oddzia∏em Centralnej Stacji Hodowli Zwierzàt;
3) dniu wykreÊlenia z rejestru komercjalizowanego
przedsi´biorstwa paƒstwowego — rozumie si´
przez to dzieƒ likwidacji stacji hodowli i unasienniania zwierzàt.
Art. 38. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5) w porozumieniu z Ministrem Skarbu Paƒstwa 37), w drodze rozporzàdzenia, okreÊli szczegó∏owe
zasady i tryb nabywania akcji przez osoby, o których
mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1.
Art. 39. 1. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5), tworzàc jednostk´ organizacyjnà, o której
mowa w art. 6, wyposa˝y jà w cz´Êç mienia b´dàcego
w zarzàdzie Centralnej Stacji Hodowli Zwierzàt.
2. Domy, lokale mieszkalne i budynki gospodarcze
wraz z niezb´dnymi gruntami, które nie zostanà wniesione do jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa,
o których mowa w art. 37 ust. 1, lub które nie zostanà
przekazane zgodnie z ust. 1, mogà byç przeznaczone do
sprzeda˝y ich dotychczasowym najemcom.
3. Sprzeda˝ nast´puje po cenie rynkowej:
1) pomniejszonej o 4% za ka˝dy rok pracy najemcy
w Centralnej Stacji Hodowli Zwierzàt lub jej oddzia∏ach albo
2) pomniejszonej o 3% za ka˝dy rok najmu mieszkania
od zak∏adów pracy, o których mowa w pkt 1
— nie wi´cej jednak ni˝ o 90%.
4. Do okresu pracy albo najmu, od których zale˝y
pomniejszenie ceny sprzeda˝y, wlicza si´ tak˝e odpowiednio okres pracy albo najmu w zlikwidowanym zak∏adzie pracy, którego mienie zosta∏o przej´te przez
Centralnà Stacj´ Hodowli Zwierzàt lub jej oddzia∏y.
5. Na wniosek osoby bliskiej, która pozosta∏a w lokalu po Êmierci najemcy, cen´ sprzeda˝y pomniejsza
si´, uwzgl´dniajàc, zamiast okresu w∏asnej pracy lub
najmu, okres pracy najemcy w zak∏adach pracy, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
6. W rozumieniu ust. 5 za osoby bliskie zmar∏ego
najemcy uwa˝a si´ dzieci w∏asne lub przysposobione,
ma∏˝onka (wdow´ lub wdowca), rodziców oraz dzieci
w∏asne i przysposobione tych osób.
7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ odpowiednio do
sprzeda˝y ogródków przydomowych i gara˝y osobom,
które z nich korzystajà.
Art. 40. Przy sprzeda˝y domów, lokali mieszkalnych
i budynków gospodarczych ich najemcom w sprawach
nieuregulowanych w art. 39 stosuje si´ odpowiednio
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przepisy rozdzia∏u 9 ustawy z dnia 19 paêdziernika
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115,
poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155,
poz. 1287).
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c) sztucznego unasiennienia,
d) sztucznego wyl´gu drobiu;
3) realizacji:
a) krajowych programów hodowlanych,
b) programów hodowlanych krzy˝owania zwierzàt,

Rozdzia∏ 4a38)

c) programów oceny i selekcji reproduktorów;

Kontrola hodowli i rozrodu zwierzàt
Art. 40a.18) 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;
2) wojewod´ do:
a) pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia,
b) prowadzenia sztucznego wyl´gu drobiu;
3) starost´ do wykorzystywania
w punkcie kopulacyjnym.

reproduktorów

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,
———————
38)

Dodany przez art. 3 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

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 kontroli, 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:
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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;

Rozdzia∏ 5
Przepisy karne
Art. 41. 1. Kto:
1)40)

wykorzystuje reproduktora w punkcie kopulacyjnym bez decyzji starosty o dopuszczeniu reproduktora do u˝ytkowania,

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∏ 4b38)
Warunki udzia∏u koniowatych w zawodach

2) wykorzystuje w rozrodzie pszczó∏ trutnie pochodzàce od matek pszczelich lub ich córek z linii hodowlanych niewpisanych do ksiàg lub rejestrów,
3) nie przestrzega zakazu utrzymywania pszczó∏ lub
utrzymuje pszczo∏y linii niedopuszczonych do
utrzymywania,
4) dokonuje sztucznego unasienniania:
a)41) nie posiadajàc zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu
kursu organizowanego przez jednostk´ organizacyjnà o zasi´gu krajowym lub podmiot upowa˝niony przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa,

40f.39)

Art.
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:

b) u˝ywajàc nasienia od reproduktorów niedopuszczonych do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu,
c)42) zaopatruje si´ w nasienie u podmiotów nieposiadajàcych zezwolenia wojewody na pozyskiwanie, konfekcjonowanie, przechowywanie
i dostarczanie nasienia,

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.

5) bez wymaganego zezwolenia prowadzi dzia∏alnoÊç
w zakresie:
a) pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia podmiotom prowadzàcym sztuczne unasiennianie,

3. Przepisy ust. 2 nie dotyczà:

b) wprowadzania do obrotu komórek jajowych i zarodków wykorzystywanych w rozrodzie zwierzàt,

1) zawodów przeznaczonych dla koniowatych, wpisanych do ksiàg, których organizacja ma na celu ich
selekcj´;
2) zawodów regionalnych, których celem jest selekcja
koniowatych;
3) imprez historycznych lub tradycyjnych.

Poz. 1762

c) sztucznego wyl´gu drobiu,
6) wprowadza do obrotu piskl´ta pochodzàce od rodów niewpisanych do ksiàg lub mieszaƒców niewpisanych do rejestrów,

4. O organizacji zawodów, o których mowa
w ust. 3, organizator informuje ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa.

7) wprowadza do obrotu lub do wykorzystania w rozrodzie zwierzàt sprowadzony z zagranicy materia∏
biologiczny bez wymaganego Êwiadectwa,

5. Organizator zawodów konnych jest obowiàzany
do niezw∏ocznego pisemnego powiadomienia posiadacza o przyczynach niedopuszczenia zwierz´cia do
udzia∏u w zawodach.

8) wprowadza do obrotu sprowadzone z zagranicy
zwierz´ta hodowlane i jaja wyl´gowe bez wymaganego Êwiadectwa

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.
———————
39)

Wejdzie w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej, stosownie do art. 8 ust. 5
pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

— podlega karze grzywny.
2. W razie pope∏nienia wykroczenia okreÊlonego
w ust. 1 mo˝na orzec przepadek rzeczy stanowiàcej
———————
40)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 24 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
41) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 24 lit. b tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
42) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 24 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

Dziennik Ustaw Nr 207

— 13227 —

przedmiot wykroczenia, choçby nie stanowi∏a w∏asnoÊci sprawcy.
3. Orzekanie nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu w sprawach o wykroczenia.
Rozdzia∏ 6
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 42. 1. Jednostka organizacyjna o zasi´gu krajowym, która w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzi
ksi´gi lub rejestry zwierzàt, przeka˝e okreÊlonà ksi´g´
lub rejestr wraz z dokumentacjà zwiàzkowi hodowców
lub innemu podmiotowi w ciàgu 6 miesi´cy od dnia
uzyskania przez nich zezwolenia Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej 5) na prowadzenie ksi´gi
lub rejestru.

Poz. 1762

Art. 43. Zachowujà wa˝noÊç:
1) wpisy zwierzàt do ksiàg prowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów;
2) dokumenty hodowlane wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 44. 1. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r.
o hodowli zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 54,
poz. 310, z 1963 r. Nr 22, poz. 113 i z 1997 r. Nr 88,
poz. 554).
2. (pomini´ty).43)
Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.44)

2. (pomini´ty).43)
———————
43)

Zamieszczony w obwieszczeniu.

———————
44)

Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 9 paêdziernika 1997 r.
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Szanowni Paƒstwo!
ZAK¸AD WYDAWNICTW I POLIGRAFII CENTRUM OBS¸UGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW informuje,
˝e stosownie do art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718), urz´dy terenowe organów administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu terytorialnego
zobowiàzane sà do prowadzenia zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udost´pniania
nieodp∏atnie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach pracy urz´dów.
Prenumerat´ rocznà oraz egzemplarze bie˝àce i archiwalne mo˝na zamówiç
listownie pod adresem: Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
lub faksem pod numerem (0-prefix-22) 694-62-06, 694-67-03
Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym.

Ceny brutto prenumeraty*) na 2003 r. (w tym 7% VAT):
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ — 1225,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI” — 275,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI B” — 2320,00 z∏
Og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ZDROWIA — 34,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW — 54,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI — 20,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA I G¸ÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ÂRODOWISKA — 46,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU PA¡STWA — 26,00 z∏
PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — 216,00 z∏
Dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce
problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych
BIULETYN ZAMÓWIE¡ PUBLICZNYCH — 1320,00 z∏
Og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ
Informujemy, ˝e nie przyjmujemy zarówno rezygnacji z prenumeraty, jak i zmniejszenia iloÊci prenumerowanych egzemplarzy.
Wyjàtek stanowi likwidacja instytucji lub firmy oraz uzasadnione wydarzenie losowe osób fizycznych.
*)

Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników.

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52, 694-64-77; faks 694-62-06, 694-64-77
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl
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