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USTAWA

z dnia 29 stycznia 2004 r.

o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego1)

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla wymagania weterynaryj-
ne:

1) dla produktów pochodzenia zwierz´cego umiesz-
czanych na rynku;

2) przy produkcji produktów pochodzenia zwierz´ce-
go, o których mowa w pkt 1;

3) obowiàzujàce przy przywozie produktów pocho-
dzenia zwierz´cego.

2. Ustawy nie stosuje si´ do produktów pochodze-
nia zwierz´cego produkowanych wy∏àcznie w gospo-
darstwie i przeznaczonych na potrzeby w∏asne tego
gospodarstwa, z zastrze˝eniem art. 21, 22 i 23 ust. 1
pkt 1—3.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) produkcja — co najmniej jednà z nast´pujàcych
czynnoÊci: pozyskiwanie, chów, wytwarzanie,
oczyszczanie, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie,
przepakowywanie, przechowywanie lub transport;

2) produkty pochodzenia zwierz´cego — przetworzo-
ne albo nieprzetworzone produkty pochodzàce od
zwierzàt lub ze zwierzàt, przeznaczone do spo˝ycia
przez ludzi;

3) zwierz´ta rzeêne — hodowane, chowane lub utrzy-
mywane w celu pozyskania mi´sa byd∏o, w tym
gatunki Bubalus bubalis oraz Bison bison, a tak˝e
Êwinie, owce, kozy, zwierz´ta jednokopytne, drób,
króliki oraz zwierz´ta ∏owne na fermach, w tym
strusie i nutrie;

4) mi´so — wszystkie cz´Êci zwierzàt rzeênych oraz
zwierzàt ∏ownych nadajàce si´ do spo˝ycia przez
ludzi, spe∏niajàce wymagania okreÊlone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 lub 3; 

5) ubój — spowodowanie Êmierci zwierz´cia przez
wykrwawienie; 

6) ubój z koniecznoÊci — ubój zarzàdzany przez leka-
rza weterynarii, dokonany w nast´pstwie wypad-
ku lub w przypadku zagro˝enia ˝ycia zwierz´cia
rzeênego niezwiàzanego z chorobà zakaênà;

7) zak∏ad — obiekt lub kilka obiektów po∏àczonych
funkcjonalnie i znajdujàcych si´ na tym samym te-
renie, statek rybacki, statek przetwórni´ lub rynki
hurtowe, w których produkuje si´ produkty pocho-
dzenia zwierz´cego w celu umieszczenia na rynku,
a tak˝e pomieszczenia gospodarstwa, w którym
pozyskuje si´ produkty pochodzenia zwierz´cego,
z wyjàtkiem miejsc utrzymywania zwierzàt lub do-
konywania udoju mleka;

8) rzeênia — pomieszczenia, w których dokonuje si´
uboju i obróbki poubojowej wraz z pomieszczenia-
mi oraz urzàdzeniami do gromadzenia i prze-
mieszczania zwierzàt oczekujàcych na ubój;

9) partia wysy∏kowa — liczb´ zwierzàt rzeênych obj´-
tych tym samym, do∏àczonym do nich, Êwiadec-
twem zdrowia albo iloÊç produktów pochodzenia
zwierz´cego, w szczególnoÊci ryb, skorupiaków al-
bo mi´czaków, obj´tà tym samym, do∏àczonym do
nich, handlowym dokumentem identyfikacyjnym
lub Êwiadectwem zdrowia;

10) Êrodek transportu — cz´Êç ∏adunkowà pojazdów
silnikowych, pojazdów szynowych, samolotów, ∏a-
downie statków lub kontenery przeznaczone do
przewo˝enia drogà làdowà, morskà lub powietrz-
nà;

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 24 kwietnia

1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu
zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
oraz ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowot-
nych ˝ywnoÊci i ˝ywienia.



11) handel — swobodny obrót pomi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi Unii Europejskiej w rozumieniu
art. 23 ust. 2 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà;

12) rynek krajowy — terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej; 

13) umieszczanie na rynku — przechowywanie lub
prezentacj´ w celu sprzeda˝y, oferowanie do
sprzeda˝y, sprzeda˝, dostarczanie lub ka˝dy inny
sposób wprowadzania na rynek Wspólnoty, z wy-
∏àczeniem sprzeda˝y detalicznej;

14) sprzeda˝ bezpoÊrednia — umieszczanie na rynku
poprzez oferowanie przez producentów do sprze-
da˝y lub sprzeda˝ ostatecznemu konsumentowi
produktów pochodzenia zwierz´cego w zakresie
i na obszarze okreÊlonym w przepisach wydanych
na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1;

15) produkty pochodzenia zwierz´cego o tradycyjnym
charakterze — produkty, o których mowa w prze-
pisach krajowych i w przepisach Unii Europejskiej
dotyczàcych ochrony oznaczeƒ geograficznych,
nazw pochodzenia produktów rolnych i Êrodków
spo˝ywczych oraz artyku∏ów rolno-spo˝ywczych
o szczególnym charakterze; 

16) Êwiadectwo zdrowia — dokument wydany przez
urz´dowego lekarza weterynarii, w rozumieniu
przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej, poÊwiad-
czajàcy stan zdrowia zwierz´cia lub zwierzàt oraz
stan zdrowotny stada, z którego zwierz´ta pocho-
dzà, albo jakoÊç zdrowotnà produktu pochodzenia
zwierz´cego; 

17) handlowy dokument identyfikacyjny — dokument
do∏àczony do partii wysy∏kowej pozwalajàcy zi-
dentyfikowaç t´ parti´, wysy∏ajàcego i odbiorc´ tej
partii;

18) Traktat Akcesyjny — Traktat mi´dzy Królestwem
Belgii, Królestwem Danii, Republikà Federalnà
Niemiec, Republikà Greckà, Królestwem Hiszpanii,
Republikà Francuskà, Irlandià, Republikà W∏oskà,
Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, Królestwem
Niderlandów, Republikà Austrii, Republikà Portu-
galskà, Republikà Finlandii, Królestwem Szwecji,
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Pó∏nocnej (Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii
Europejskiej) a Republikà Czeskà, Republikà Es-
toƒskà, Republikà Cypryjskà, Republikà ¸otewskà,
Republikà Litewskà, Republikà W´gierskà, Repu-
blikà Malty, Rzeczàpospolità Polskà, Republikà
S∏owenii, Republikà S∏owackà dotyczàcy przystà-
pienia Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Re-
publiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republi-
ki Litewskiej, Republiki W´gierskiej, Republiki Mal-
ty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏owenii,
Republiki S∏owackiej do Unii Europejskiej, podpi-
sany w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

Art. 3. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia.

Art. 4. Sposób post´powania z ubocznymi produk-
tami pochodzenia zwierz´cego powstajàcymi przy
produkcji okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej dotyczà-
ce produktów pochodzenia zwierz´cego nieprzezna-
czonych do spo˝ycia przez ludzi.

Art. 5. 1. Przy produkcji produktów pochodzenia
zwierz´cego powinny byç spe∏nione wymagania zdro-
wotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, lokaliza-
cyjne, techniczne i technologiczne, zwane dalej „wy-
maganiami weterynaryjnymi”, obejmujàce w szcze-
gólnoÊci:

1) wymagania dotyczàce zdrowia zwierzàt, z których
lub od których pozyskuje si´ te produkty;

2) wymagania dotyczàce uboju lub uboju z koniecz-
noÊci;

3) wymagania dotyczàce miejsc pochodzenia lub
przebywania zwierzàt;

4) wymagania dotyczàce tych produktów, w tym wy-
magania w zakresie handlu lub przywozu;

5) sposób badania zwierzàt rzeênych i ich mi´sa, mi´-
sa zwierzàt ∏ownych, ryb i produktów rybnych,
mi´czaków i skorupiaków oraz sposób post´po-
wania z mi´sem warunkowo zdatnym lub niezdat-
nym do spo˝ycia przez ludzi;

6) sposób prowadzenia dokumentacji, w tym sposób
dokumentowania pochodzenia zwierzàt, z których
lub od których pozyskuje si´ te produkty, oraz za-
kres i sposób prowadzenia rejestru zwierzàt, a tak-
˝e sposób dokumentowania pochodzenia tych
produktów oraz zakres i sposób prowadzenia reje-
stru tych produktów;

7) wymagania dotyczàce poszczególnych etapów
produkcji;

8) wymagania dla osób wykonujàcych czynnoÊci po-
mocnicze pod nadzorem urz´dowego lekarza we-
terynarii oraz zakres tych czynnoÊci; 

9) warunki, tryb i zakres prowadzenia kontroli we-
wn´trznej w zak∏adzie, w tym opracowanie, wdro-
˝enie i realizacj´ systemu analizy zagro˝eƒ i kry-
tycznych punktów kontroli (systemu HACCP);

10) sposób i zakres sprawowania urz´dowego nadzo-
ru;

11) sposób znakowania i pakowania tych produktów;

12) wymagania dotyczàce Êwiadectw zdrowia, handlo-
wych dokumentów identyfikacyjnych lub innych
dokumentów do∏àczonych do tych produktów;

13) wymagania dotyczàce Êrodków transportu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania weterynaryjne
przy produkcji lub dla produktów pochodzenia zwie-
rz´cego umieszczanych na rynku, bioràc pod uwag´
wielkoÊç produkcji, specyfik´ zak∏adów o ma∏ej zdol-
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noÊci produkcyjnej, ochron´ zdrowia publicznego oraz
przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania wete-
rynaryjne przy produkcji lub dla produktów pochodze-
nia zwierz´cego przywo˝onych i przeznaczonych na
rynek krajowy, dla których nie okreÊlono wymagaƒ
weterynaryjnych w przepisach Unii Europejskiej, lub
obj´tych przywozem fakultatywnym w rozumieniu
przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, bioràc
pod uwag´ ochron´ zdrowia publicznego i zdrowia
zwierzàt. 

Art. 6. 1. Produkty pochodzenia zwierz´cego mogà
byç przeznaczone do sprzeda˝y bezpoÊredniej, je˝eli
przy ich produkcji zosta∏y spe∏nione wymagania wete-
rynaryjne okreÊlone na podstawie ust. 3 pkt 1.

2. Produkty o tradycyjnym charakterze mogà byç
umieszczane na rynku albo przeznaczone do sprzeda-
˝y bezpoÊredniej, je˝eli przy ich produkcji zosta∏y spe∏-
nione wymagania weterynaryjne okreÊlone na pod-
stawie ust. 3 pkt 2 lit. a.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze
rozporzàdzenia:

1) okreÊli:

a) wymagania weterynaryjne przy produkcji i dla
produktów pochodzenia zwierz´cego przezna-
czonych do sprzeda˝y bezpoÊredniej,

b) zakres, obszar i wymagania weterynaryjne dla
miejsc prowadzenia tej sprzeda˝y w odniesie-
niu do poszczególnych produktów,

2) mo˝e okreÊliç: 

a) wymagania weterynaryjne przy produkcji i dla
produktów pochodzenia zwierz´cego o trady-
cyjnym charakterze,

b) wielkoÊç produkcji dla poszczególnych grup
produktów przeznaczonych do sprzeda˝y bez-
poÊredniej

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia ochro-
ny zdrowia publicznego przy ograniczeniu niektó-
rych wymagaƒ weterynaryjnych.

Art. 7. 1. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w za-
kresie produkcji lub umieszczania na rynku produktów
pochodzenia zwierz´cego odpowiadajà za bezpieczeƒ-
stwo zdrowotne tych produktów oraz spe∏nianie wy-
magaƒ weterynaryjnych w zakresie prowadzonej dzia-
∏alnoÊci.

2. W przypadku podejrzenia naruszenia wymagaƒ
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodze-
nia zwierz´cego powiatowy lekarz weterynarii podej-
muje wszelkie niezb´dne czynnoÊci w celu ochrony
zdrowia publicznego, w tym zakazuje umieszczenia na
rynku tych produktów.

Art. 8. 1. Niedopuszczalne jest podawanie zwierz´-
tom, z których lub od których pozyskuje si´ produkty
pochodzenia zwierz´cego, substancji niedozwolonych
oraz pozyskiwanie takich produktów od zwierzàt lub
ze zwierzàt, w których tkankach lub narzàdach stwier-
dzono obecnoÊç takich substancji.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
zwierzàt, którym podawano substancje o dzia∏aniu be-
ta-agonistycznym oraz hormonalnym, w tym tyreosta-
tycznym w celu leczniczym lub zootechnicznym, je˝eli
up∏ynà∏ okres karencji okreÊlony dla tych substancji.

3. W celu zapewnienia w∏aÊciwej jakoÊci zdrowot-
nej produktów pochodzenia zwierz´cego prowadzi si´
badania kontrolne substancji niedozwolonych, pozo-
sta∏oÊci chemicznych, biologicznych, produktów lecz-
niczych i ska˝eƒ promieniotwórczych u zwierzàt, w ich
wydalinach, w tkankach lub narzàdach zwierzàt,
w produktach pochodzenia zwierz´cego, w wodzie
przeznaczonej do pojenia zwierzàt i Êrodkach ˝ywienia
zwierzàt.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz substancji niedozwolonych obj´tych bada-
niami kontrolnymi, o których mowa w ust. 3,

2) zakres badaƒ kontrolnych, rodzaj, wielkoÊç i spo-
sób pobierania próbek,

3) sposób post´powania w przypadku stwierdzenia
obecnoÊci substancji niedozwolonych lub przekro-
czenia dopuszczalnego poziomu pozosta∏oÊci,
o których mowa w ust. 3,

4) sposób dokumentowania wykonywanych czynno-
Êci,

5) sposób post´powania w zak∏adach w zwiàzku
z monitorowaniem substancji niedozwolonych lub
pozosta∏oÊci, o których mowa w ust. 3

— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia w∏aÊciwej jako-
Êci zdrowotnej produktów pochodzenia zwierz´cego
oraz ochrony zdrowia publicznego, a tak˝e bioràc
pod uwag´ przepisy Unii Europejskiej w tym zakre-
sie. 

Art. 9. 1. Podmioty zamierzajàce prowadziç dzia∏al-
noÊç w zakresie produkcji produktów pochodzenia
zwierz´cego przed rozpocz´ciem inwestycji sà obo-
wiàzane:

1) sporzàdziç projekt technologiczny zak∏adu i prze-
s∏aç wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie po-
wiatowemu lekarzowi weterynarii w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na planowane miejsce prowadzenia dzia-
∏alnoÊci;

2) powiadomiç pisemnie powiatowego lekarza wete-
rynarii, o którym mowa w pkt 1, o:

a) zakresie i wielkoÊci produkcji,

b) rodzaju produktów pochodzenia zwierz´cego,
które majà byç produkowane w zak∏adzie,
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c) planowanym przeznaczeniu produktów pocho-
dzenia zwierz´cego do handlu, na rynek paƒstw
trzecich, na rynek krajowy albo do sprzeda˝y
bezpoÊredniej.

2. Powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza, w dro-
dze decyzji, projekt technologiczny zak∏adu, je˝eli od-
powiada on wymaganiom okreÊlonym w przepisach
wydanych na podstawie ust. 4 oraz art. 5 ust. 2 lub 3
albo art. 6 ust. 3.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do statków ry-
backich, statków przetwórni, zak∏adów produkujàcych
mi´czaki, gospodarstw oraz podmiotów zamierzajà-
cych prowadziç dzia∏alnoÊç w zakresie transportu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania, jakim powinien
odpowiadaç projekt technologiczny zak∏adu, bioràc
pod uwag´ rodzaj produkcji, zapewnienie spe∏niania
wymagaƒ weterynaryjnych oraz ochron´ zdrowia pu-
blicznego.

Art. 10. 1. Podmioty zamierzajàce prowadziç dzia-
∏alnoÊç w zakresie produkcji produktów pochodzenia
zwierz´cego w zak∏adzie sà obowiàzane zapewniç
spe∏nianie w tym zak∏adzie wymagaƒ weterynaryj-
nych w zakresie dzia∏alnoÊci obj´tej produkcjà.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, zg∏aszajà
zamiar rozpocz´cia produkcji powiatowemu lekarzowi
weterynarii w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce pro-
dukcji.

3. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera
w szczególnoÊci informacje, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 2.

4. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza
si´ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego al-
bo zaÊwiadczenie z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

5. Powiatowy lekarz weterynarii w terminie 30 dni
od dnia dokonania zg∏oszenia, o którym mowa
w ust. 2, wydaje, po przeprowadzeniu kontroli, decy-
zj´ w sprawie: 

1) dopuszczenia zak∏adu do prowadzenia produkcji,
je˝eli sà spe∏nione wymagania weterynaryjne w∏a-
Êciwe dla tego rodzaju produkcji;

2) niedopuszczenia zak∏adu do prowadzenia produk-
cji, je˝eli nie sà spe∏nione wymagania weteryna-
ryjne dla tego rodzaju produkcji.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si´ do gospodarstw
i podmiotów zamierzajàcych prowadziç dzia∏alnoÊç
w zakresie transportu.

7. Wydajàc decyzj´, o której mowa w ust. 5 pkt 1,
powiatowy lekarz weterynarii:

1) nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny za-
k∏adu;

2) okreÊla rodzaj produktów i wielkoÊç produkcji oraz
kwalifikuje zak∏ad:

a) do handlu,

b) na rynek krajowy,

c) do sprzeda˝y bezpoÊredniej,

d) na rynek paƒstw trzecich.

8. Zak∏ady, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a,
uznaje si´ za zak∏ady zatwierdzone, je˝eli:

1) kontrola, o której mowa w ust. 5, potwierdzi spe∏-
nianie wymagaƒ weterynaryjnych obowiàzujà-
cych przy wprowadzaniu do handlu;

2) G∏ówny Lekarz Weterynarii przekaza∏ informacje,
o których mowa w art. 15 ust. 2, Komisji Europej-
skiej oraz paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej.

Art. 11. O zaprzestaniu prowadzenia dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz o ka˝dej zmianie
stanu prawnego lub faktycznego zwiàzanego z prowa-
dzeniem tej dzia∏alnoÊci podmiot jà prowadzàcy infor-
muje powiatowego lekarza weterynarii w terminie
7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

Art. 12. 1. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e
w ka˝dym czasie, bez wczeÊniejszego powiadomienia,
kontrolowaç zak∏ady lub Êrodki transportu w zakresie
spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych przy produkcji
produktów pochodzenia zwierz´cego.

2. W przypadku stwierdzenia, ˝e w zak∏adach nie
sà spe∏niane wymagania weterynaryjne, powiatowy
lekarz weterynarii, w zale˝noÊci od zagro˝enia zdrowia
publicznego lub zdrowia zwierzàt, wydaje decyzj´,
w której:

1) nakazuje usuni´cie uchybieƒ;

2) ogranicza wielkoÊç produkcji;

3) nakazuje wstrzymanie produkcji;

4) zakazuje produkcji niektórych rodzajów produktów
pochodzenia zwierz´cego;

5) cofa uznanie zak∏adu za zatwierdzony oraz zmienia
jego zakwalifikowanie;

6) cofa uznanie zak∏adu za zatwierdzony oraz zmienia
jego zakwalifikowanie na czas okreÊlony;

7) zakazuje umieszczania produktów na rynku;

8) zakazuje produkcji produktów pochodzenia zwie-
rz´cego i skreÊla zak∏ad z rejestru, o którym mowa
w art. 14. 

3. Przepisy ust. 2 pkt 1 i 3 stosuje si´ odpowiednio
do Êrodków transportu.

4. W decyzjach, o których mowa w ust. 2, powiato-
wy lekarz weterynarii mo˝e okreÊliç termin usuni´cia
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uchybieƒ, bioràc pod uwag´ rodzaj uchybieƒ oraz za-
gro˝enie zdrowia publicznego lub zdrowia zwierzàt.

5. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 7,
w odniesieniu do gospodarstw, w których pozyskuje
si´ mleko surowe przeznaczone do dalszej produkcji,
w przypadku gdy nie spe∏nia ono wymagaƒ dotyczà-
cych liczby drobnoustrojów i komórek somatycznych
w mleku surowym, mo˝e nastàpiç po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia stwierdzenia niespe∏nienia tych wyma-
gaƒ.

6. Decyzjom, o których mowa w ust. 2, nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

7. Na wniosek podmiotu powiatowy lekarz wetery-
narii mo˝e, w drodze decyzji, wyraziç zgod´ na zwi´k-
szenie o 50 % iloÊci ubijanych zwierzàt w rzeêni, je˝e-
li uboju dokonuje si´:

1) na potrzeby w∏asne gospodarstwa,

2) do sprzeda˝y bezpoÊredniej,

3) na zaopatrzenie zak∏adów przetwarzajàcych mi´so
przeznaczone na rynek krajowy

— pod warunkiem ˝e ubijane zwierz´ta stanowià
w∏asnoÊç w∏aÊciciela rzeêni lub zlecajàcego ubój.

Art. 13. 1. Powiatowy lekarz weterynarii powiada-
mia o skreÊleniu zak∏adu z rejestru, o którym mowa
w art. 14:

1) paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarne-
go;

2) wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej;

3) G∏ównego Lekarza Weterynarii za poÊrednictwem
wojewódzkiego lekarza weterynarii.

2. Je˝eli decyzja, o której mowa w art. 12 ust. 2
pkt 8, dotyczy zak∏adu zatwierdzonego, G∏ówny Le-
karz Weterynarii informuje o tym Komisj´ Europejskà
oraz pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europej-
skiej.

Art. 14. 1. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi
rejestr zak∏adów umieszczajàcych na rynku produkty
pochodzenia zwierz´cego, w tym zak∏adów produku-
jàcych produkty pochodzenia zwierz´cego przezna-
czone do sprzeda˝y bezpoÊredniej, je˝eli jest to wyma-
gane w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.

2. Do rejestru zak∏adów wpisuje si´ w szczególno-
Êci:

1) dane zawarte w zg∏oszeniach i decyzjach, o których
mowa w art. 10;

2) informacje o kontrolach przeprowadzonych w za-
k∏adach i Êrodkach transportu oraz o wydanych
decyzjach, o których mowa w art. 12.

3. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za po-
Êrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii,

G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii dane zawarte w re-
jestrze, a tak˝e informuje o ka˝dej zmianie stanu fak-
tycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaj dzia∏alnoÊci obj´tej
rejestracjà, szczegó∏owy zakres informacji oraz spo-
sób prowadzenia rejestru zak∏adów, majàc na wzgl´-
dzie mo˝liwoÊç wpisywania istotnych informacji doty-
czàcych zak∏adów oraz aktualizacj´ tych informacji.

Art. 15. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii na podsta-
wie rejestrów zak∏adów prowadzonych przez powiato-
wych lekarzy weterynarii sporzàdza list´ zak∏adów
z podzia∏em na zak∏ady produkujàce produkty pocho-
dzenia zwierz´cego:

1) na rynek krajowy;

2) do handlu;

3) na rynek paƒstw trzecich.

2. G∏ówny Lekarz Weterynarii przesy∏a Komisji Eu-
ropejskiej oraz paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej informacje dotyczàce zak∏adów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, w celu umieszczenia ich na liÊcie, a tak-
˝e informuje o ka˝dej zmianie w tym zakresie.

Art. 16. 1. Produkcj´ produktów pochodzenia zwie-
rz´cego w zak∏adach zatwierdzonych prowadzi si´ wy-
∏àcznie przy u˝yciu produktów pochodzenia zwierz´-
cego pochodzàcych z zak∏adów zatwierdzonych.

2. Je˝eli zak∏ady zatwierdzone, wymienione w za-
∏àczniku nr 12 do Traktatu Akcesyjnego, prowadzà pro-
dukcj´ mleka i produktów mlecznych przy u˝yciu pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego pochodzàcych z za-
k∏adów niezatwierdzonych, to takie mleko i produkty
mleczne przechowuje si´ w oddzielnych magazynach,
a proces produkcji przy ich u˝yciu prowadzi si´ w od-
dzielnych pomieszczeniach lub w wydzielonym cyklu
produkcyjnym. 

Art. 17. Produkty pochodzenia zwierz´cego pocho-
dzàce z zak∏adów zatwierdzonych wyprodukowane
w sposób okreÊlony w art. 16 ust. 2 oraz produkty po-
chodzenia zwierz´cego pochodzàce z zak∏adów nieza-
twierdzonych nie mogà byç wprowadzone do handlu.

Art. 18. 1. Podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w zakresie transportu produktów pochodzenia zwie-
rz´cego powiatowy lekarz weterynarii nadaje lub cofa,
w drodze decyzji, weterynaryjny numer indentyfika-
cyjny.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania weteryna-
ryjnego numeru identyfikacyjnego, majàc na wzgl´-
dzie mo˝liwoÊç identyfikacji zak∏adu, miejsca produk-
cji i rodzaju produktów pochodzenia zwierz´cego.

Art. 19. 1. Podmiot prowadzàcy zak∏ad organizuje,
prowadzi i koordynuje kontrol´ wewn´trznà oraz szko-
lenia w zak∏adzie w celu zapewnienia spe∏niania wy-
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magaƒ weterynaryjnych przy produkcji produktów po-
chodzenia zwierz´cego.

2. W przypadku stwierdzenia, ˝e produkty pocho-
dzenia zwierz´cego niespe∏niajàce wymagaƒ wetery-
naryjnych zosta∏y umieszczone na rynku, podmiot
prowadzàcy zak∏ad jest obowiàzany do:

1) zabezpieczenia takich produktów znajdujàcych si´
w zak∏adzie;

2) natychmiastowego wycofania tych produktów
z rynku;

3) przekazania informacji o przyczynie podj´cia dzia-
∏aƒ, o których mowa w pkt 1 i 2, powiatowemu le-
karzowi weterynarii w∏aÊciwemu dla miejsca pro-
dukcji.

3. Powiatowy lekarz weterynarii po uzyskaniu in-
formacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, w zale˝noÊci od
stwierdzonego zagro˝enia dla zdrowia publicznego
lub zdrowia zwierzàt, wydaje decyzj´:

1) o sposobie wykorzystania tych produktów albo

2) nakazujàcà zniszczenie tych produktów.

Art. 20. 1. Uboju zwierzàt rzeênych mo˝e dokony-
waç tylko osoba posiadajàca kwalifikacje okreÊlone na
podstawie przepisów o ochronie zwierzàt.

2. Osoba wykonujàca zabiegi odka˝ania lub zwal-
czania szkodników w zak∏adzie powinna posiadaç
kwalifikacje okreÊlone na podstawie ust. 3. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, kwalifikacje osób wykonujà-
cych zabiegi odka˝ania lub zwalczania szkodników
w zak∏adach, majàc na uwadze spe∏nianie wymagaƒ
weterynaryjnych w zak∏adach oraz ochron´ zdrowia
publicznego.

Art. 21. 1. Zwierz´ta rzeêne i ich mi´so, mi´so
zwierzàt ∏ownych oraz produkty pochodzenia zwierz´-
cego podlegajà badaniom przed umieszczeniem na
rynku.

2. Powiatowy lekarz weterynarii organizuje i nad-
zoruje badania, o których mowa w ust. 1, ustala tere-
nowe obwody badaƒ zwierzàt rzeênych i ich mi´sa,
obwody badaƒ dla poszczególnych rzeêni oraz wyzna-
cza lekarzy weterynarii lub osoby wykonujàce czynno-
Êci pomocnicze pod nadzorem powiatowego lekarza
weterynarii.

3. Mi´so Êwiƒ, koni, nutrii, dzików oraz niedêwiedzi
oprócz badaƒ, o których mowa w ust. 1, podlega ba-
daniu na w∏oÊnie.

4. Badaniu na w∏oÊnie nie poddaje si´ mi´sa Êwiƒ,
które zostanie zamro˝one w sposób okreÊlony w prze-
pisach wydanych na podstawie ust. 6.

5. Mi´so doros∏ego byd∏a oprócz badania, o któ-
rym mowa w ust. 1, podlega badaniu na gàbczastà en-

cefalopati´ byd∏a (BSE) w sposób okreÊlony w przepi-
sach Unii Europejskiej dotyczàcych zapobiegania,
kontroli i zwalczania niektórych przenoÊnych encefalo-
patii gàbczastych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze
rozporzàdzenia:

1) okreÊli sposób przeprowadzania badania na w∏o-
Ênie, wymagania dla sprz´tu i pomieszczeƒ prze-
znaczonych do tego badania oraz metod´ zamra-
˝ania mi´sa Êwiƒ niepoddanego temu badaniu,

2) mo˝e okreÊliç dodatkowe gatunki zwierzàt obj´te
obowiàzkiem badania na w∏oÊnie

— majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicznego
oraz przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie. 

Art. 22. 1. Uboju zwierzàt rzeênych, z których pro-
dukty pochodzenia zwierz´cego majà byç umieszczo-
ne na rynku albo na potrzeby w∏asne gospodarstwa,
dokonuje si´ w rzeêni, z zastrze˝eniem ust. 3 i 8.

2. Do uboju w rzeêni mogà byç dopuszczone:

1) zwierz´ta oznakowane zgodnie z systemem identy-
fikacji i rejestracji zwierzàt okreÊlonym w przepi-
sach o identyfikacji i rejestracji zwierzàt — w przy-
padku byd∏a, owiec, kóz i Êwiƒ;

2) zwierz´ta zaopatrzone w Êwiadectwo zdrowia lub
inny dokument okreÊlony w przepisach wydanych
na podstawie art. 5 ust. 2 — w przypadku drobiu.

3. Uboju z koniecznoÊci mo˝na dokonaç równie˝
poza rzeênià, w obecnoÊci lekarza weterynarii, je˝eli
uzna on, ˝e transport zwierz´cia do rzeêni jest niemo˝-
liwy lub spowoduje niepotrzebne cierpienie zwierz´-
cia.

4. Lekarz weterynarii w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, dokonuje badania przedubojowego oraz wy-
daje posiadaczowi zwierz´cia pisemne poÊwiadczenie
zawierajàce:

1) dane identyfikujàce zwierz´;

2) informacj´ o przyczynie poddania zwierz´cia ubo-
jowi z koniecznoÊci poza rzeênià;

3) wynik badania przedubojowego;

4) informacj´ o stosowanych produktach leczniczych;

5) inne informacje istotne z uwagi na ocen´ mi´sa.

5. Lekarz weterynarii, kierujàc zwierz´ do uboju
z koniecznoÊci w rzeêni, wydaje posiadaczowi zwierz´-
cia pisemne poÊwiadczenie zawierajàce informacje,
o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 5, oraz o przyczynie
skierowania zwierz´cia do uboju z koniecznoÊci
w rzeêni.

6. PoÊwiadczenia, o których mowa w ust. 4 i 5, po-
siadacz zwierz´cia przekazuje urz´dowemu lekarzowi
weterynarii w rzeêni.
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7. Zwierz´ta rzeêne pochodzàce z paƒstw trzecich
i przeznaczone do uboju niezw∏ocznie transportuje si´
do rzeêni i poddaje ubojowi przed up∏ywem 3 dni ro-
boczych od dnia wprowadzenia ich do rzeêni, z wyjàt-
kiem drobiu, który poddaje si´ ubojowi niezw∏ocznie
po dostarczeniu do rzeêni.

8. Dopuszcza si´:

1) ubój zwierzàt ∏ownych utrzymywanych na fermach
na terenie tych ferm po uzyskaniu zgody na ten
ubój powiatowego lekarza weterynarii;

2) ubój Êwiƒ, owiec i kóz na terenie gospodarstwa,
w którym sà utrzymywane, je˝eli uzyskane mi´so
b´dzie wykorzystane wy∏àcznie na potrzeby w∏a-
sne tego gospodarstwa;

3) ubój drobiu i królików na terenie gospodarstwa,
w którym sà utrzymywane, je˝eli uzyskane mi´so
b´dzie:

a) wykorzystane na potrzeby w∏asne tego gospo-
darstwa,

b) przeznaczone do sprzeda˝y bezpoÊredniej po
uzyskaniu zgody na ten ubój powiatowego leka-
rza weterynarii.

9. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje, w drodze
decyzji, zgod´, o której mowa w ust. 8 pkt 1 i 3 lit. b,
po spe∏nieniu wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych
odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie
art. 5 ust. 2 lub 3 albo art. 6 ust. 3. 

Art. 23. 1. Badaniu poddaje si´:

1) przed ubojem — zwierz´ta rzeêne, z których pro-
dukty pochodzenia zwierz´cego majà byç umiesz-
czone na rynku, przeznaczone do sprzeda˝y bez-
poÊredniej lub na potrzeby w∏asne gospodarstwa,
z wyjàtkiem:

a) owiec, kóz i Êwiƒ poddanych ubojowi w gospo-
darstwie, których mi´so b´dzie przeznaczone
na potrzeby w∏asne tego gospodarstwa,

b) królików i drobiu poddanych ubojowi w gospo-
darstwie, których mi´so b´dzie przeznaczone
na potrzeby w∏asne gospodarstwa lub przezna-
czone do sprzeda˝y bezpoÊredniej;

2) po uboju — mi´so i narzàdy zwierzàt rzeênych,
z wyjàtkiem mi´sa królików i drobiu oraz ich na-
rzàdów, przeznaczonych na potrzeby w∏asne go-
spodarstwa lub do sprzeda˝y bezpoÊredniej;

3) po odstrzeleniu — mi´so i narzàdy zwierzàt ∏ow-
nych, z wyjàtkiem drobnej zwierzyny ∏ownej, nie-
poddanej patroszeniu lub skórowaniu, przezna-
czonej na potrzeby w∏asne myÊliwego lub do
sprzeda˝y bezpoÊredniej;

4) przed umieszczeniem na rynku — ryby, skorupiaki
i mi´czaki.

2. Je˝eli odstrzelone zwierz´ ∏owne przed dostar-
czeniem do zak∏adu przetwórstwa mi´sa zwierzàt ∏ow-

nych poddano patroszeniu, myÊliwy jest obowiàzany
dokonaç ogl´dzin przewodu pokarmowego odstrzelo-
nego zwierz´cia oraz sporzàdziç pisemne oÊwiadcze-
nie o wynikach tych ogl´dzin oraz zachowaniu si´
zwierz´cia przed odstrza∏em, które do∏àcza si´ do tu-
szy zwierz´cia transportowanej do tego zak∏adu.

3. W zale˝noÊci od wyniku badania przedubojowe-
go urz´dowy lekarz weterynarii:

1) dopuszcza zwierz´ lub grup´ zwierzàt do uboju al-
bo

2) wydaje decyzj´:

a) zezwalajàcà na ubój zwierz´cia lub grupy zwie-
rzàt, z zachowaniem okreÊlonych warunków,

b) zezwalajàcà na ubój zwierz´cia lub grupy zwie-
rzàt pod warunkiem, ˝e wszystkie produkty uzy-
skane z tego zwierz´cia zostanà uznane za nie-
zdatne do spo˝ycia przez ludzi,

c) zakazujàcà uboju zwierz´cia lub grupy zwierzàt.

4. Urz´dowy lekarz weterynarii, który na podsta-
wie wyników badania przedubojowego lub innego ba-
dania, lub innych informacji powzià∏ podejrzenie, ˝e
w tkankach zwierzàt lub w produktach pochodzenia
zwierz´cego znajdujà si´ substancje niedozwolone lub
zosta∏y przekroczone najwy˝sze dopuszczalne st´˝enia
pozosta∏oÊci produktów leczniczych, przeprowadza
badania w tym zakresie. 

5. W przypadku potwierdzenia w wyniku badaƒ
obecnoÊci substancji lub pozosta∏oÊci, o których mo-
wa w ust. 4, powiatowy lekarz weterynarii:

1) przeprowadza niezw∏ocznie w celu wykrycia tych
substancji lub pozosta∏oÊci badania Êrodków ˝y-
wienia zwierzàt lub wody u˝ywanej do pojenia
tych zwierzàt, a tak˝e pozosta∏ych zwierzàt utrzy-
mywanych w tych samych warunkach w gospo-
darstwie pochodzenia; 

2) zwi´ksza liczb´ i cz´stoÊç badaƒ zwierzàt, Êrodków
˝ywienia zwierzàt lub wody u˝ywanej do pojenia
zwierzàt w gospodarstwie pochodzenia;

3) zakazuje, w drodze decyzji, umieszczania na rynku
albo wprowadzania do sprzeda˝y bezpoÊredniej
tych produktów;

4) nakazuje, w drodze decyzji, podmiotowi prowadzà-
cemu zak∏ad natychmiastowe wycofanie tych pro-
duktów z rynku w przypadku ich umieszczenia na
rynku;

5) nakazuje, w drodze decyzji:

a) zniszczenie Êrodków ˝ywienia zwierzàt lub pro-
duktów leczniczych zawierajàcych substancje
niedozwolone lub pozosta∏oÊci, lub

b) zniszczenie produktów pochodzenia zwierz´ce-
go lub zabicie zwierzàt, u których stwierdzono
obecnoÊç takich substancji lub pozosta∏oÊci.
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6. Urz´dowy lekarz weterynarii powiadamia po-
wiatowego lekarza weterynarii o ka˝dej decyzji zaka-
zujàcej dokonania uboju, podajàc przyczyn´ jej podj´-
cia oraz miejsce przebywania zwierzàt obj´tych takà
decyzjà. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i sposób dokonywa-
nia czynnoÊci oraz wzór oÊwiadczenia, o których mo-
wa w ust. 2, majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia pu-
blicznego.

Art. 24. 1. Urz´dowy lekarz weterynarii, w zale˝no-
Êci od wyniku badania mi´sa, dokonuje jego oceny, ja-
ko:

1) zdatne do spo˝ycia przez ludzi;

2) warunkowo zdatne do spo˝ycia przez ludzi;

3) niezdatne do spo˝ycia przez ludzi.

2. Mi´so, o którym mowa w ust. 1, znakuje si´ od-
powiednio do dokonanej oceny.

3. Oceny mi´sa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonuje si´ w drodze decyzji urz´dowego lekarza
weterynarii, wydanej z upowa˝nienia powiatowego le-
karza weterynarii.

4. Od decyzji, o których mowa w ust. 3 oraz
w art. 23 ust. 3, przys∏uguje wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy, z∏o˝ony na piÊmie przed up∏ywem
24 godzin od wydania decyzji, za poÊrednictwem urz´-
dowego lekarza weterynarii, do powiatowego lekarza
weterynarii. Decyzja powiatowego lekarza weterynarii
jest ostateczna. 

5. Je˝eli wynik badania wykonanego w zwiàzku
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, o któ-
rym mowa w ust. 4, potwierdzi uprzednio wydanà
ocen´ mi´sa, to koszty tego badania wraz z kosztami
dojazdu powiatowego lekarza weterynarii ponosi po-
siadacz mi´sa.

6. Posiadacz mi´sa zabezpiecza je do czasu doko-
nania badania, o którym mowa w ust. 5.

Art. 25. 1. Wprowadza si´ odr´bne sposoby znako-
wania:

1) produktów pochodzenia zwierz´cego przeznaczo-
nych:

a) na rynek krajowy, 

b) na rynek innych paƒstw;

2) produktów pochodzenia zwierz´cego, z wyjàtkiem
mleka surowego, pochodzàcych z zak∏adów wy-
mienionych w za∏àczniku nr 12 do Traktatu Akce-
syjnego do czasu uzyskania zatwierdzenia.

2. Produkty przeznaczone do sprzeda˝y bezpoÊred-
niej znakuje si´ przez umieszczenie imienia i nazwiska
lub nazwy producenta oraz adresu miejsca produkcji.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy mi´sa oznakowanego
weterynaryjnym znakiem identyfikacyjnym rzeêni,
w której zosta∏o pozyskane, oraz ryb, mi´czaków, sko-
rupiaków, miodu, mleka surowego i jaj.

Art. 26. 1. Mi´so niepoddane rozbiorowi przezna-
czone do umieszczenia na rynku zaopatruje si´
w Êwiadectwo zdrowia wystawione przez powiatowe-
go lekarza weterynarii.

2. Obowiàzkowy system etykietowania wo∏owiny
okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej dotyczàce syste-
mu identyfikacji i rejestracji byd∏a rzeênego oraz
w sprawie znakowania mi´sa wo∏owego i produktów
z mi´sa wo∏owego.

Art. 27. 1. Mi´so poddane rozbiorowi oraz inne
produkty pochodzenia zwierz´cego przeznaczone do
umieszczania na rynku zaopatruje si´ w handlowy do-
kument identyfikacyjny.

2. Handlowy dokument identyfikacyjny wystawia
podmiot umieszczajàcy produkty pochodzenia zwie-
rz´cego na rynku.

3. Handlowy dokument identyfikacyjny zawiera:

1) kolejny numer i dat´ wystawienia;

2) nazw´ i adres albo weterynaryjny numer identyfi-
kacyjny podmiotu wystawiajàcego dokument;

3) nazw´ i adres albo weterynaryjny numer identyfi-
kacyjny zak∏adu, dla którego przeznaczona jest
partia wysy∏kowa;

4) opis i znak identyfikacyjny partii wysy∏kowej;

5) nazw´ i adres albo weterynaryjny numer identyfi-
kacyjny zak∏adu, je˝eli zak∏ad, z którego bezpo-
Êrednio otrzymano produkty wchodzàce w sk∏ad
partii wysy∏kowej, jest jednoczeÊnie miejscem ich
produkcji, albo

6) dat´ otrzymania produktów, nazw´, adres albo we-
terynaryjny numer identyfikacyjny zak∏adu, je˝eli
zak∏ad, z którego otrzymano produkty wchodzàce
w sk∏ad partii wysy∏kowej, nie jest miejscem ich
produkcji.

4. Handlowy dokument identyfikacyjny mo˝e byç
zastàpiony fakturà, dokumentem dostawy lub innym
dokumentem towarzyszàcym przesy∏ce, je˝eli zawiera
wszystkie informacje, o których mowa w ust. 3, oraz
adnotacj´, ˝e stanowi równoczeÊnie handlowy doku-
ment identyfikacyjny.

Art. 28. 1. Kto, prowadzàc produkcj´ produktów
pochodzenia zwierz´cego, nie zapewnia wymagaƒ
weterynaryjnych w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci,
podlega grzywnie.

2. Kto:

1) prowadzàc produkcj´ produktów pochodzenia
zwierz´cego, nie zapewnia wymagaƒ weterynaryj-
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nych w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci, powo-
dujàc zagro˝enie dla zdrowia publicznego,

2) podaje zwierz´tom substancje niedozwolone lub
wykorzystuje zwierz´ta, którym podawano sub-
stancje niedozwolone do produkcji produktów po-
chodzenia zwierz´cego, z wyjàtkiem zwierzàt, któ-
rym podawano substancje o dzia∏aniu beta-agoni-
stycznym oraz hormonalnym, w tym tyreostatycz-
nym w celu leczniczym lub zootechnicznym, po
up∏ywie okresu karencji,

3) w celu umieszczania na rynku albo sprzeda˝y bez-
poÊredniej produktów pochodzenia zwierz´cego
rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w zakresie ich produkcji bez
uprzedniego zg∏oszenia tej dzia∏alnoÊci powiato-
wemu lekarzowi weterynarii,

4) nie zg∏asza do badania zwierzàt rzeênych i ich mi´-
sa, mi´sa zwierzàt ∏ownych lub produktów pocho-
dzenia zwierz´cego,

5) umieszczajàc na rynku produkty pochodzenia zwie-
rz´cego, nie zaopatruje ich w handlowy dokument
identyfikacyjny lub nieprawid∏owo je znakuje,

6) b´dàc podmiotem prowadzàcym zak∏ad, wprowa-
dza produkty pochodzenia zwierz´cego niezgod-
nie z kwalifikacjà uzyskanà przez ten zak∏ad

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do roku.

Art. 29. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu
zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weteryna-
ryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 27 w ust. 6:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ubój Êwiƒ, owiec i kóz na terenie gospodar-
stwa, pod warunkiem wykorzystania uzy-
skanego mi´sa wy∏àcznie na potrzeby w∏a-
sne,”,

b) uchyla si´ pkt 4;

2) w za∏àczniku nr 1 do ustawy w pkt 25 kropk´ zast´-
puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 26—28
w brzmieniu:

„26) wirusowa posocznica krwotoczna ryb ∏oso-
siowatych (Infectious haematopoietic necro-
sis — IHN),

27) zakaêna anemia ∏ososia (Infectious salmon
anemia — ISA),

28) choroba krwotoczna zwierzyny p∏owej (Epi-
zootic Haemorrhagic Dieease of Deer).”;

3) w za∏àczniku nr 2 do ustawy uchyla si´ pkt 36.

Art. 30. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warun-
kach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 63,
poz. 634, z póên. zm.3)) w art. 40 ust. 5 otrzymuje
brzmienie:

„5. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawujà nad-
zór nad:

1) zak∏adami produkujàcymi produkty pochodze-
nia zwierz´cego, w rozumieniu przepisów
o wymaganiach weterynaryjnych dla produk-
tów pochodzenia zwierz´cego w zakresie spe∏-
niania tych wymagaƒ,

2) badaniem zwierzàt rzeênych i ich mi´sa, mi´sa
zwierzàt ∏ownych oraz produktów pochodze-
nia zwierz´cego przeznaczonych na potrzeby
w∏asne gospodarstwa,

3) produkcjà lodów zawierajàcych w swoim sk∏a-
dzie mleko w zak∏adach obj´tych nadzorem or-
ganów Inspekcji Weterynaryjnej,

4) sprzeda˝à produktów pochodzenia zwierz´ce-
go w handlu obwoênym ze specjalnych Êrod-
ków transportu,

5) przywo˝onymi z paƒstw trzecich produktami
pochodzenia zwierz´cego,

6) produkcjà i sprzeda˝à bezpoÊrednià produk-
tów pochodzenia zwierz´cego,

7) prawid∏owoÊcià prowadzenia systemu HACCP
i kontroli wewn´trznej w zak∏adach,

8) zaopatrywaniem Êrodków transportu morskie-
go w komunikacji mi´dzynarodowej w pro-
dukty pochodzenia zwierz´cego, które nie
spe∏niajà wymagaƒ weterynaryjnych i sà prze-
znaczone do spo˝ycia przez za∏og´ i pasa˝e-
rów.”.

Art. 31. 1. Zak∏ady, które w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy posiada∏y kwalifikacje do prowadzenia sprze-
da˝y, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy
wymienionej w art. 29:

1) stajà si´ zak∏adami zatwierdzonymi w rozumieniu
niniejszej ustawy — w przypadku zak∏adów zakwa-
lifikowanych do prowadzenia sprzeda˝y na rynek
Unii Europejskiej;

2) stajà si´ zak∏adami zakwalifikowanymi na rynek
krajowy — w przypadku zak∏adów zakwalifikowa-
nych do prowadzenia sprzeda˝y na rynek krajowy.

2. Zak∏ady, które w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
posiada∏y kwalifikacje do prowadzenia sprzeda˝y bez-
poÊredniej, o której mowa w art. 31 ust. 3 pkt 3 usta-
wy wymienionej w art. 29, tracà t´ kwalifikacj´, je˝eli
w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy pod-
mioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie sprzeda˝y
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———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz.1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976
oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165,
poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.

———————
3) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r.

Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166,
poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144,
Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020.



bezpoÊredniej nie zg∏oszà rozpocz´cia produkcji zgod-
nie z art. 10 niniejszej ustawy.

3. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ prze-
pisy niniejszej ustawy.

Art. 32. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 31a ust. 2, art. 32 oraz
art. 43a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 29 niniej-
szej ustawy, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie

art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 pkt 1, art. 8 ust. 4, art. 14
ust. 4, art. 18 ust. 2 oraz art. 21 ust. 6 pkt 1 niniejszej
ustawy. 

Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem art. 29, który wchodzi w ˝y-
cie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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