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ROZPORZÑDZENIE  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie systemów znakowania mi´sa i etykietowania mi´sa wo∏owego.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, ba-
daniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Wete-
rynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r.
Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438
oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) systemy znakowania mi´sa;

2) informacje, jakie powinny zawieraç etykiety do∏à-
czone do ka˝dego elementu lub porcji mi´sa wo∏o-
wego przeznaczonego do spo˝ycia i wprowa-
dzanego na rynek, zwane dalej „etykietami”.

§ 2. 1. Mi´so podlega:
1) znakowaniu w zale˝noÊci od oceny mi´sa dokona-

nej w wyniku badania poubojowego;
2) dodatkowemu znakowaniu, je˝eli zosta∏o pozyska-

ne ze Êwiƒ, kóz i owiec poddanych ubojowi we w∏a-
snym gospodarstwie i b´dzie wykorzystane wy-
∏àcznie na w∏asne potrzeby.

2. Szczegó∏owe zasady znakowania oraz dodatko-
wego znakowania mi´sa okreÊla rozporzàdzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 wrzeÊnia 2002 r.
w sprawie sposobu badania zwierzàt rzeênych i mi´sa
tych zwierzàt oraz mi´sa zwierzàt ∏ownych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1296).

§ 3. 1. Etykiety powinny zawieraç, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, nast´pujàce informacje:
1) numer identyfikacyjny zwierz´cia;
2) nazw´ kraju i dat´ urodzenia zwierz´cia;
3) nazw´ kraju, w którym zwierz´ byd∏o chowane;

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
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4) nazw´ kraju, w którym znajduje si´ rzeênia, w któ-
rej dokonano uboju zwierz´cia, oraz weterynaryjny
numer identyfikacyjny tej rzeêni, przez umieszcze-
nie napisu: „uboju dokonano w: (nazwa kraju i we-
terynaryjny numer identyfikacyjny rzeêni)”;

5) nazw´ kraju, w którym znajduje si´ zak∏ad, w któ-
rym dokonano rozbioru mi´sa, oraz weterynaryjny
numer identyfikacyjny tego zak∏adu, przez umiesz-
czenie napisu: „rozbioru dokonano w: (nazwa kra-
ju i weterynaryjny numer identyfikacyjny zak∏a-
du)”.

2. Je˝eli mi´so wo∏owe pochodzi od zwierzàt uro-
dzonych, chowanych i poddanych ubojowi w jednym
kraju, oraz je˝eli dokonano rozbioru tego mi´sa w tym
kraju, etykiety zawierajà nast´pujàce informacje:

1) numer identyfikacyjny zwierz´cia;

2) dat´ urodzenia zwierz´cia;

3) nazw´ tego kraju, przez umieszczenie napisu: „po-
chodzenie: (nazwa kraju)”.

3. Je˝eli mi´so wo∏owe pochodzi z paƒstw nieb´-
dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej, na etykietach
umieszcza si´ napis: „pochodzenie: nie pochodzi z kra-
jów UE”.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski


