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epizootycznie powiàzanych ze sobà ognisk klasycznego pomoru Êwiƒ i ogniska te zosta∏y zlikwidowane
w okresie 3 miesi´cy bez przeprowadzania szczepieƒ
przeciwko klasycznemu pomorowi Êwiƒ, jest uznawane za wolne od tej choroby, je˝eli zgodnie z przepisami Unii Europejskiej5) okres 12 miesi´cy, o którym mowa w § 6 pkt 1, zostanie skrócony do 6 miesi´cy.

1) 6 miesi´cy poprzedzajàcych wysy∏k´ — w przypadku byd∏a lub Êwiƒ przeznaczonych do hodowli
lub chowu oraz owiec lub kóz przeznaczonych do
chowu, hodowli lub na opas;

§ 9. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej6) wymagania dla przywozu zwierzàt okreÊlone w § 2 pkt 1
mogà dotyczyç tylko cz´Êci terytorium paƒstwa trzeciego.

2. Zwierz´ta wymienione w ust. 1, w wieku odpowiednio poni˝ej 6 lub 3 miesiàca ˝ycia, mogà byç przywo˝one, je˝eli pozostawa∏y od urodzenia na terytorium paƒstwa wysy∏ki.

§ 10. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej6) oraz
mimo niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w § 2 pkt 2
zwierz´ta mogà byç przywo˝one z paƒstw trzecich lub
ich cz´Êci, w których sà przeprowadzane szczepienia
przeciwko jednej lub wi´kszej liczbie chorób wymienionych w § 2 pkt 1.

§ 12. Âwiadectwo zdrowia dla przywo˝onych zwierzàt, oprócz wymagaƒ okreÊlonych w art. 13 ust. 3
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt,
powinno byç wystawione:

§ 11. 1. Zwierz´ta, o których mowa w § 2, mogà
byç przywo˝one, je˝eli w dniu za∏adunku i do dnia za∏adunku w celu wysy∏ki do paƒstwa przeznaczenia
zwierz´ta te stale pozostawa∏y na terytorium paƒstwa
trzeciego lub jego cz´Êci znajdujàcych si´ na listach
og∏aszanych przez Komisj´ Europejskà, przez okres:
————————
5) Przepisy wydane na podstawie art. 6 ust. 6 dyrektywy
72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. o problemach inspekcji zdrowotnej i weterynaryjnej w imporcie byd∏a,
owiec i kóz oraz trzody chlewnej, mi´sa Êwie˝ego lub produktów mi´snych z paƒstw trzecich.
6) Przepisy wydane na podstawie art. 7 dyrektywy
72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. o problemach inspekcji zdrowotnej i weterynaryjnej w imporcie byd∏a,
owiec i kóz oraz trzody chlewnej, mi´sa Êwie˝ego lub produktów mi´snych z paƒstw trzecich.

2) 3 miesi´cy poprzedzajàcych wysy∏k´ — w przypadku zwierzàt przeznaczonych do uboju.

1) w dniu za∏adunku zwierzàt do wysy∏ki do paƒstwa
miejsca przeznaczenia;
2) na formularzu jednostronicowym;
3) dla jednej przesy∏ki.
§ 13. Wzory Êwiadectw zdrowia dla przywo˝onych
zwierzàt sà okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej.7)
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
————————
7) Przepisy wydane na podstawie art. 11 dyrektywy
72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. o problemach inspekcji zdrowotnej i weterynaryjnej w imporcie byd∏a,
owiec i kóz oraz trzody chlewnej, mi´sa Êwie˝ego lub produktów mi´snych z paƒstw trzecich.

1414
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu kosztów dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by
Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by z miejscowoÊci
oddalonej od tego miejsca nie wi´cej ni˝ 100 kilometrów.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, tryb i terminy zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, kosztów

§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by nast´puje na podstawie przed∏o˝onego
przez funkcjonariusza pisemnego oÊwiadczenia o tra-

————————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.
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sie dojazdu, zwanego dalej „oÊwiadczeniem”, i wykupionych za miesiàc poprzedni:
1) miesi´cznego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej pociàgu osobowego lub miesi´cznego
biletu imiennego na przejazd autobusem albo
2) biletów jednorazowych na przejazd Êrodkiem publicznego transportu zbiorowego, je˝eli nie jest
prowadzona sprzeda˝ biletów miesi´cznych.
2. W przypadku gdy funkcjonariusz doje˝d˝a do
miejsca pe∏nienia s∏u˝by prywatnym pojazdem mechanicznym warunkiem zwrotu kosztów dojazdu jest
z∏o˝enie przez funkcjonariusza oÊwiadczenia oraz zaÊwiadczenia okreÊlajàcego cen´ biletu kolejowego na
przejazd w klasie drugiej pociàgu osobowego albo cen´ biletu autobusowego przewidzianà dla najkrótszej
odleg∏oÊci drogowej, którà funkcjonariusz doje˝d˝a do
miejsca pe∏nienia s∏u˝by.
3. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pe∏nienia
s∏u˝by nie obejmuje kosztów dojazdu od i do stacji
(przystanku) w miejscowoÊci, z której funkcjonariusz
doje˝d˝a, oraz w miejscowoÊci, w której pe∏ni s∏u˝b´.
§ 3. Zwrot kosztów dojazdu nie przys∏uguje funkcjonariuszowi przebywajàcemu na urlopie wypoczynkowym, okolicznoÊciowym, szkoleniowym lub zwolnieniu lekarskim, w okresie trwania urlopu lub zwolnienia.

Poz. 1414 i 1415

§ 4. Funkcjonariusz, który ubiega si´ o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by, sk∏ada
oÊwiadczenie wraz z wykupionymi za miesiàc poprzedni biletami, o których mowa w § 2 ust. 1, albo zaÊwiadczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2, w komórce organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwej
w sprawach mieszkaniowych w terminie do 10 dnia
ka˝dego miesiàca.
§ 5. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje komórka
organizacyjna Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwa w sprawach finansowych w najbli˝szym terminie wyp∏aty
funkcjonariuszowi uposa˝enia, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia wraz
z wykupionymi za miesiàc poprzedni biletami, o których mowa w § 2 ust. 1, albo zaÊwiadczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2.
§ 6. Funkcjonariusz zawiadamia pisemnie Szefa
Biura Ochrony Rzàdu o wystàpieniu okolicznoÊci majàcych wp∏yw na uprawnienie do otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzoru formularza zg∏oszeniowego do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do u˝ywania
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej (Dz. U. Nr 93, poz. 893) zarzàdza si´, co
nast´puje:
————————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

§ 1. OkreÊla si´ wzór formularza zg∏oszeniowego
do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu i do u˝ywania, który stanowi
za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Zdrowia: L. Sikorski

