
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochro-
nie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 1 lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) utrzymywania lub hodowli zwierzàt na po-
trzeby pokazów zwierzàt, edukacji, ochrony
i zachowania gatunków zwierzàt, prowadze-
nia podstawowych lub stosowanych badaƒ
naukowych lub hodowli zwierzàt u˝ywa-
nych do prowadzenia takich badaƒ,”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wymagania weterynaryjne przy prze-
mieszczaniu w celach niehandlowych
zwierzàt domowych towarzyszàcych po-
dró˝nym oraz zasady identyfikacji tych
zwierzàt;”,

c) w pkt 3:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zwalczania chorób zakaênych zwierzàt,
w tym chorób odzwierz´cych,”,

— w lit. b kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ lit. c w brzmieniu: 

„c) monitorowania chorób odzwierz´cych
i odzwierz´cych czynników chorobotwór-
czych oraz zwiàzanej z nimi opornoÊci na
Êrodki przeciwdrobnoustrojowe u zwie-
rzàt, w produktach pochodzenia zwierz´-
cego i Êrodkach ˝ywienia zwierzàt.”;

2) w art. 2:

a) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) choroby zakaêne zwierzàt — wywo∏ane
przez biologiczne czynniki chorobotwór-
cze choroby zwierzàt, które ze wzgl´du na
sposób powstawania lub szerzenia si´ sta-
nowià zagro˝enie dla zdrowia zwierzàt lub
ludzi;”,

b) po pkt 21 dodaje si´ pkt 21a—21c w brzmieniu:

„21a) choroby odzwierz´ce — choroby zakaêne
zwierzàt lub zaka˝enia, które w sposób
naturalny mogà byç poÊrednio lub bez-
poÊrednio przenoszone mi´dzy zwierz´-
tami a ludêmi;
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USTAWA

z dnia 7 stycznia 2005 r.

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej i ustaw´ z dnia 29 stycznia

2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego.
Przepisy niniejszej ustawy:
1) wdra˝ajà postanowienia:

a) dyrektywy Rady 95/70/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. wprowadzajàcej minimalne wspólnotowe Êrodki zwalczania nie-
których chorób ma∏˝y dwuskorupowych (Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995),

b) dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 paêdziernika 2001 r. w sprawie wspólnotowych Êrodków zwalczania klasycz-
nego pomoru Êwiƒ (Dz. Urz. WE L 316 z 01.12.2001),

c) dyrektywy Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiajàcej przepisy sanitarne regulujàce produkcj´, prze-
twarzanie, dystrybucj´ oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierz´cego przeznaczonych do spo˝ycia przez
ludzi (Dz. Urz. WE L 018 z 23.01.2003),

d) dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie wspólnotowych Êrodków zwalczania pryszczycy,
uchylajàcej dyrektyw´ 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniajàcej dyrektyw´ 92/46/EWG
(Dz. Urz. WE L 306 z 22.11.2003),

e) dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania cho-
rób odzwierz´cych i odzwierz´cych czynników chorobotwórczych, zmieniajàcej decyzj´ Rady 90/424/EWG i uchyla-
jàcej dyrektyw´ Rady 92/117/EWG (Dz. Urz. WE L 325 z 12.12.2003);

2) wykonujà postanowienia:
a) rozporzàdzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiajàcego ogól-

ne zasady i wymagania prawa ˝ywnoÊciowego, powo∏ujàcego Europejski Urzàd ds. Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci oraz
ustanawiajàcego procedury w zakresie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 031 z 01.02.2002),

b) rozporzàdzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów do-
tyczàcych zdrowia zwierzàt, stosowanych do przemieszczania zwierzàt domowych o charakterze niehandlowym
i zmieniajàcego dyrektyw´ Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 146 z 13.06.2003),

c) rozporzàdzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalcza-
nia salmonelli i innych okreÊlonych odzwierz´cych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez ˝ywnoÊç
(Dz. Urz. WE L 325 z 12.12.2003),

d) decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiajàcej wzór paszportu do celu wewnàtrzwspólnotowego prze-
mieszczania psów, kotów i fretek 2003/803/WE (Dz. Urz. WE L 312 z 27.11.2003),

e) decyzji Komisji z dnia 18 lutego 2004 r. ustanawiajàcej wzór Êwiadectwa zdrowia dla przemieszczania o charakterze
niehandlowym z paƒstw trzecich psów, kotów i fretek 2004/203/WE (Dz. Urz. WE L 065 z 03.03.2004).

Dane dotyczàce aktów prawa Unii Europejskiej og∏oszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej
ustawie, dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.



21b) odzwierz´ce czynniki chorobotwórcze —
bakterie, wirusy, paso˝yty, grzyby lub in-
ne czynniki biologiczne mogàce wywo∏y-
waç choroby odzwierz´ce;

21c) opornoÊç na Êrodki przeciwdrobnoustro-
jowe — zdolnoÊç niektórych gatunków
drobnoustrojów do prze˝ycia, a nawet do
wzrostu przy takiej koncentracji czynnika
przeciwdrobnoustrojowego, która jest
wystarczajàca do powstrzymania wzrostu
lub zabicia drobnoustrojów tego samego
gatunku;”,

c) uchyla si´ pkt 32;

3) w art. 5:

a) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) stwierdza spe∏nianie wymagaƒ weteryna-
ryjnych przez poszczególne obiekty budow-
lane lub miejsca, w których ma byç prowa-
dzona dzia∏alnoÊç nadzorowana, lub osoby
wykonujàce okreÊlone czynnoÊci w ramach
tej dzia∏alnoÊci, je˝eli stwierdzenie takie jest
wymagane;”,

b) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) czasie i miejscu organizowania:

a) targów, wystaw lub konkursów — co
najmniej na 30 dni,

b) pokazów — co najmniej na 7 dni

— przed planowanym terminem ich zorganizo-
wania;”,

c) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzyma-
niu zg∏oszenia zamiaru prowadzenia przez
podmiot dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o któ-
rej mowa w art. 1 pkt 1 lit. b, g oraz i—k, wy-
daje decyzj´ o nadaniu temu podmiotowi
weterynaryjnego numeru identyfikacyjne-
go.”;

4) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli jest wymagane stwierdzenie spe∏niania
wymagaƒ weterynaryjnych przez poszczegól-
ne obiekty budowlane lub miejsca, w których
jest prowadzona dzia∏alnoÊç nadzorowana,
lub osoby wykonujàce okreÊlone czynnoÊci
w ramach tej dzia∏alnoÊci, decyzje, o których
mowa w ust. 1, dotyczà tylko tych obiektów,
miejsc lub osób, w stosunku do których
stwierdzono naruszenie wymagaƒ weteryna-
ryjnych.”;

5) w art. 10:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla prowadzenia poszczególnych rodzajów
dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa
w art. 1 pkt 1 lit. a—n, w tym mo˝e okreÊliç:

a) przypadki, w których wymaga si´ stwier-
dzenia spe∏niania wymagaƒ weteryna-

ryjnych przez poszczególne obiekty bu-
dowlane lub miejsca, w których ma byç
prowadzona dzia∏alnoÊç nadzorowana,
lub osoby wykonujàce okreÊlone czyn-
noÊci w ramach tej dzia∏alnoÊci, lub

b) szczegó∏owe warunki, po zaistnieniu któ-
rych wydaje si´ decyzje okreÊlone w art. 8
ust. 1 i art. 9 ust. 1, w zale˝noÊci od rodza-
ju dzia∏alnoÊci nadzorowanej, lub

c) warunki ponownego stwierdzania spe∏-
niania wymagaƒ weterynaryjnych przez
dany podmiot, obiekt budowlany, miej-
sce lub osoby wykonujàce okreÊlone
czynnoÊci, w stosunku do których wyda-
no decyzj´, o której mowa w art. 9 ust. 1,
w zale˝noÊci od rodzaju dzia∏alnoÊci nad-
zorowanej,”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, sposób usta-
lania weterynaryjnego numeru identyfika-
cyjnego nadawanego podmiotom prowa-
dzàcym dzia∏alnoÊç nadzorowanà, o której
mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwego spra-
wowania nadzoru nad prowadzeniem dane-
go rodzaju dzia∏alnoÊci.”;

6) w art. 13 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Dopuszcza si´ przywóz zwierzàt kopytnych, pta-
ków, zwierzàt akwakultury, ma∏p (Simiae i Prosi-
miae), pszczó∏ (Apis mellifera), trzmieli, zajàcowa-
tych, norek, lisów oraz psów, kotów i fretek wy-
∏àcznie z tych paƒstw trzecich lub ich cz´Êci, które
znajdujà si´ na listach og∏aszanych przez Komisj´
Europejskà, je˝eli:”; 

7) w art. 20:

a) w ust. 2 uchyla si´ pkt 1,

b) uchyla si´ ust. 3 i 4;

8) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Âwiadectwo, w które zaopatruje si´ niejadalne
produkty pochodzenia zwierz´cego w czasie
transportowania do miejsca przeznaczenia,
powinno byç sporzàdzone co najmniej w jed-
nym z j´zyków urz´dowych paƒstwa wysy∏ajà-
cego i paƒstwa przeznaczenia produktów.”;

9) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏ 4a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 4a

Wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu
w celach niehandlowych zwierzàt domowych

towarzyszàcych podró˝nym
oraz zasady identyfikacji tych zwierzàt

Art. 24a. 1. Powiatowy lekarz weterynarii przepro-
wadza na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej kontrol´ spe∏niania wymagaƒ
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weterynaryjnych przy przemieszcza-
niu w celach niehandlowych zwierzàt
domowych towarzyszàcych podró˝-
nym, które sà okreÊlone w rozporzà-
dzeniu (WE) nr 998/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja
2003 r. w sprawie wymogów dotyczà-
cych zdrowia zwierzàt, stosowanych
do przemieszczania zwierzàt domo-
wych o charakterze niehandlowym
i zmieniajàcego dyrektyw´ Rady
92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 146
z 13.06.2003), zwanym dalej „rozpo-
rzàdzeniem 998/2003”.

2. Powiatowy lekarz weterynarii w przy-
padku stwierdzenia niespe∏nienia wy-
magaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu
998/2003 wydaje decyzj´ o zastosowa-
niu Êrodków przewidzianych w tym
rozporzàdzeniu oraz nadzoruje jej wy-
konanie.

Art. 24b. 1. Organy celne przeprowadzajà kontro-
l´, o której mowa w art. 12 lit. a rozpo-
rzàdzenia 998/2003, w wyznaczonych
przejÊciach granicznych.

2. Do przemieszczania w celach niehan-
dlowych zwierzàt domowych towarzy-
szàcych podró˝nym, o których mowa
w art. 12 lit. b rozporzàdzenia
998/2003, stosuje si´ przepisy o wy-
maganiach weterynaryjnych przy
przywozie zwierzàt i przepisy o wete-
rynaryjnej kontroli granicznej. 

3. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazuje
innym paƒstwom cz∏onkowskim Unii
Europejskiej oraz Komisji Europejskiej
wykaz przejÊç granicznych, o których
mowa w ust. 1, oraz informacje o or-
ganach przeprowadzajàcych kontrole
okreÊlone w art. 12 rozporzàdzenia
998/2003.

4. Organ celny w przypadku stwierdze-
nia niespe∏niania wymagaƒ przy prze-
mieszczaniu z paƒstw trzecich w ce-
lach niehandlowych zwierzàt domo-
wych towarzyszàcych podró˝nym nie-
zw∏ocznie powiadamia o tym powiato-
wego lekarza weterynarii w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia
przejÊcia granicznego. 

5. Powiatowy lekarz weterynarii w przy-
padku, o którym mowa w ust. 4:
1) niezw∏ocznie udaje si´ na przejÊcie

graniczne;
2) wydaje decyzj´ o zastosowaniu

Êrodków przewidzianych w rozpo-
rzàdzeniu 998/2003 oraz nadzoruje
jej wykonanie.

6. Zwierz´ta domowe towarzyszàce po-
dró˝nym w przypadku niespe∏niania

wymagaƒ, o których mowa w ust. 4, do
czasu zastosowania Êrodków przewi-
dzianych w rozporzàdzeniu 998/2003,
przetrzymuje si´ pod dozorem orga-
nów celnych.

7. Zarzàdzajàcy przejÊciem granicznym,
o którym mowa w ust. 1, w przypadku
stwierdzenia niespe∏nienia wymagaƒ
przy przemieszczaniu w celach nie-
handlowych zwierzàt domowych to-
warzyszàcych podró˝nym, udost´pnia
nieodp∏atnie pomieszczenie przysto-
sowane do przetrzymywania tych
zwierzàt.

8. W czasie przebywania zwierzàt domo-
wych towarzyszàcych podró˝nym
w pomieszczeniu, o którym mowa
w ust. 7, opiek´ nad tymi zwierz´tami
zapewnia w∏aÊciciel lub osoba odpo-
wiedzialna za zwierz´.

9. G∏ówny Lekarz Weterynarii podaje do
publicznej wiadomoÊci informacje do-
tyczàce wymagaƒ przy przemieszcza-
niu w celach niehandlowych zwierzàt
domowych towarzyszàcych podró˝-
nym na terytorium Unii Europejskiej
oraz przy wprowadzaniu tych zwierzàt
na jej terytorium.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
kaz przejÊç granicznych, o których mo-
wa w ust. 1, oraz warunki i sposób
wspó∏pracy organów celnych z powia-
towymi lekarzami weterynarii, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie ca∏odobo-
wej sprawnej kontroli przemieszcza-
nych w celach niehandlowych zwie-
rzàt domowych towarzyszàcych po-
dró˝nym.

Art. 24c. 1. Koszty dzia∏aƒ podj´tych w wyniku
wydania decyzji, o których mowa
w art. 24a ust. 2 oraz art. 24b ust. 5
pkt 2, w tym koszty przetrzymywania
zwierzàt i opieki nad tymi zwierz´tami,
ponosi w∏aÊciciel lub osoba odpowie-
dzialna za zwierz´.

2. Powiatowy lekarz weterynarii, który
wyda∏ decyzje wymienione w art. 24a
ust. 2 oraz art. 24b ust. 5 pkt 2, ustala,
w drodze decyzji, wysokoÊç kosztów,
o których mowa w ust. 1.

3. Decyzjom, o których mowa w art. 24a
ust. 2 i art. 24b ust. 5 pkt 2, oraz decy-
zji w sprawie wysokoÊci kosztów na-
daje si´ rygor natychmiastowej wyko-
nalnoÊci.

Art. 24d. 1. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryj-
na prowadzi rejestr lekarzy weteryna-
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rii upowa˝nionych do wydawania
paszportu oraz pobierania próbek
w celu okreÊlenia miana przeciwcia∏
w rozumieniu przepisów rozporzàdze-
nia 998/2003.

2. Lekarz weterynarii wpisany do reje-
stru, o którym mowa w ust. 1, jest
upowa˝niony do wydawania paszpor-
tu oraz pobierania próbek w celu okre-
Êlenia miana przeciwcia∏ w rozumieniu
przepisów rozporzàdzenia 998/2003.

3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryj-
na okreÊli, w drodze uchwa∏y, sposób
prowadzenia tego rejestru.

4. Do rejestru wpisuje si´ wy∏àcznie leka-
rzy weterynarii Êwiadczàcych us∏ugi
weterynaryjne w ramach dzia∏alnoÊci
zak∏adu leczniczego dla zwierzàt.

5. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na
wniosek lekarza weterynarii. Podsta-
wà wpisu jest uchwa∏a okr´gowej ra-
dy lekarsko-weterynaryjnej.

6. Odmowa wpisu do rejestru nast´puje
w drodze uchwa∏y okr´gowej rady le-
karsko-weterynaryjnej. 

7. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryj-
na skreÊla, w drodze uchwa∏y, lekarza
weterynarii z rejestru, o którym mowa
w ust. 1, w przypadku skreÊlenia leka-
rza weterynarii z rejestru cz∏onków
okr´gowej izby lekarsko-weterynaryj-
nej lub skreÊlenia zak∏adu leczniczego
dla zwierzàt z ewidencji takich zak∏a-
dów prowadzonej przez t´ rad´.

Art. 24e. 1. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
za poÊrednictwem okr´gowych izb le-
karsko-weterynaryjnych, zaopatruje
lekarzy weterynarii, o których mowa
w art. 24d ust. 1, w druki paszportów.
Ka˝dy z druków paszportu posiada
niepowtarzalny numer.

2. Lekarz weterynarii, o którym mowa
w art. 24d ust. 1, wydaje paszport, je-
˝eli zwierz´ zosta∏o oznakowane zgod-
nie z przepisami rozporzàdzenia
998/2003.

3. Lekarz weterynarii, o którym mowa
w art. 24d ust. 1, wydaje decyzj´ o od-
mowie wydania paszportu w przypad-
ku niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlo-
nych w przepisach rozporzàdzenia
998/2003. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3,
przys∏uguje odwo∏anie do okr´gowej
rady lekarsko-weterynaryjnej w∏aÊci-
wej dla lekarza weterynarii wydajàce-
go paszport. 

5. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryj-
na rozpatruje odwo∏anie od decyzji,
o której mowa w ust. 3, oraz wydaje
uchwa∏´ w tej sprawie. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawà
w sprawach wpisu, odmowy wpisu do
rejestru i skreÊlenia z rejestru oraz wy-
dawania paszportów stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego.

Art. 24f. 1. Oznakowanie, o którym mowa w art. 4
ust. 1 rozporzàdzenia 998/2003, prze-
prowadza:

1) lekarz weterynarii;

2) osoba, która posiada tytu∏ technika
weterynarii, w ramach dzia∏alnoÊci
zak∏adu leczniczego dla zwierzàt.

2. Oznakowania dokonuje si´ w przypad-
ku, o którym mowa w art. 4 ust. 1
lit. a rozporzàdzenia 998/2003, przez
wytatuowanie numeru.

Art. 24g. 1. Lekarz weterynarii pobiera op∏at´ za
wydanie paszportu, o którym mowa
w art. 24e ust. 2.

2. Ârodki z tytu∏u op∏aty, o której mowa
w ust. 1, przeznacza si´ na pokrycie
kosztów:

1) wynagrodzenia lekarza weterynarii
za wydanie paszportu, o którym
mowa w art. 24e ust. 2;

2) ponoszonych przez Krajowà Izb´ Le-
karsko-Weterynaryjnà, zwiàzanych
z drukiem paszportów i ich przeka-
zywaniem okr´gowym izbom lekar-
sko-weterynaryjnym;

3) prowadzenia przez okr´gowe rady
lekarsko-weterynaryjne rejestru,
o którym mowa w art. 24d ust. 1,
oraz przekazywania druków pasz-
portów lekarzom weterynarii.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych,
po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:
1) wysokoÊç op∏aty za wydanie pasz-

portu, o którym mowa w art. 24e
ust. 2,

2) wysokoÊç wynagrodzenia lekarza
weterynarii za wydanie paszportu,
o którym mowa w art. 24e ust. 2,

3) wysokoÊç kwoty, stanowiàcej cz´Êç
op∏aty, przeznaczonej na pokrycie
kosztów, o których mowa w ust. 2
pkt 2 i 3

— majàc na wzgl´dzie koszty ponie-
sione na prowadzenie rejestru, druk
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paszportów, ich przekazywanie oraz
wydawanie.

4. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryj-
na okreÊli, w drodze uchwa∏y:
1) sposób podzia∏u kwoty, o której mo-

wa w ust. 3 pkt 3, mi´dzy Krajowà
Izbà Lekarsko-Weterynaryjnà a okr´-
gowymi izbami lekarsko-weteryna-
ryjnymi oraz sposób i cz´stotliwoÊç
przekazywania przez okr´gowe izby
lekarsko-weterynaryjne do Krajowej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej kwoty
stanowiàcej cz´Êç op∏aty przezna-
czonej na pokrycie kosztów, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 2;

2) sposób i cz´stotliwoÊç przekazywa-
nia przez lekarzy weterynarii okr´-
gowym izbom lekarsko-weteryna-
ryjnym kwoty stanowiàcej ró˝nic´
mi´dzy wysokoÊcià op∏aty a wyna-
grodzeniem przys∏ugujàcym im za
wydanie paszportu.

Art. 24h. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek
G∏ównego Lekarza Weterynarii, mo˝e
wystàpiç do Komisji Europejskiej z wnio-
skiem, o którym mowa w art. 18 rozpo-
rzàdzenia 998/2003.”;

10) w art. 27:

a) w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Do Êwiadectwa zdrowia przepisy art. 20 ust. 2
pkt 2 stosuje si´ odpowiednio.”,

b) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Informacja o stanie zdrowia powinna byç spo-
rzàdzona co najmniej w jednym z j´zyków urz´-
dowych paƒstwa wysy∏ajàcego zwierz´ta i paƒ-
stwa ich przeznaczenia oraz jest wa˝na przez
10 dni od dnia przeprowadzenia badania kli-
nicznego zwierzàt dokonanego w celu jej wy-
stawienia.”;

11) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koniowate mogà byç przemieszczane na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli sà spe∏-
nione wymagania, o których mowa w art. 27
ust. 1 pkt 1, 4 i 5 oraz ust. 3 i 4.”;

12) w art. 31 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmie-
niu:

„1a. ˚ywe ryby i mi´czaki oraz produkty akwakul-
tury pochodzàce z gospodarstw innych ni˝
gospodarstwa, o których mowa w art. 32
ust. 1 pkt 4, w których wystàpi∏a choroba za-
kaêna ryb i mi´czaków podlegajàca obowiàz-
kowi zwalczania, z wy∏àczeniem zakaênej
anemii ∏ososia (ISA), mogà byç umieszczone
w gospodarstwach, w których ta choroba
wyst´puje, pod warunkiem ˝e nie wykazujà
one objawów klinicznych tej choroby.

1b. ˚ywe ryby i mi´czaki oraz produkty akwakul-
tury, o których mowa w ust. 1a, zaopatruje
si´ w Êwiadectwo zdrowia wystawione przez
powiatowego lekarza weterynarii.”;

13) w art. 32:

a) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Przesy∏ka zwierzàt akwakultury, z wyjàtkiem
ryb tropikalnych utrzymywanych na sta∏e
w akwariach, i produktów akwakultury powin-
na byç zaopatrzona w Êwiadectwo zdrowia po-
twierdzajàce, ˝e:”,

b) uchyla si´ ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Âwiadectwo zdrowia sporzàdza si´ co naj-
mniej w jednym z j´zyków urz´dowych paƒ-
stwa przeznaczenia.”,

d) uchyla si´ ust. 6;

14) w art. 40 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sposób oznakowania, o którym mowa
w art. 32 ust. 7,”;

15) w art. 42:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„W przypadku podejrzenia wystàpienia choro-
by zakaênej zwierzàt, a w szczególnoÊci poro-
nienia u byd∏a, Êwiƒ, owiec i kóz, objawów neu-
rologicznych u zwierzàt, znacznej liczby nag∏ych
padni´ç, zmian o charakterze krost, p´cherzy,
nad˝erek lub wybroczyn na skórze i b∏onach
Êluzowych zwierzàt kopytnych oraz zwi´kszone-
go Êni´cia ryb, skorupiaków lub mi´czaków, po-
siadacz zwierz´cia jest obowiàzany do:”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Posiadacz zwierzàt gospodarskich natych-
miast informuje powiatowego lekarza we-
terynarii o ka˝dym przypadku padni´cia
byd∏a, owiec lub kóz.”,

c) w ust. 6:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nakazuje posiadaczowi zwierzàt sporzà-
dzenie i aktualizacj´ spisu wszystkich
zwierzàt lub zw∏ok zwierz´cych;”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ustala stan iloÊciowy produktów,
w szczególnoÊci mi´sa, mleka oraz Êrod-
ków ˝ywienia zwierzàt, Êció∏ki i nawo-
zów naturalnych w rozumieniu przepi-
sów o nawozach i nawo˝eniu i innych
przedmiotów znajdujàcych si´ w miej-
scu, w którym wystàpi∏a choroba, w za-
le˝noÊci od choroby zakaênej zwierzàt;”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dochodzenie epizootyczne, o którym mowa
w ust. 6 pkt 2, obejmuje co najmniej ustalenie:
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1) okresu, w którym choroba zakaêna zwie-
rzàt mog∏a rozwijaç si´ w gospodarstwie
przed podejrzeniem lub stwierdzeniem
jej wystàpienia u zwierzàt z gatunku
wra˝liwego;

2) miejsca pochodzenia êród∏a choroby za-
kaênej zwierzàt wraz z ustaleniem innych
gospodarstw, w których zwierz´ta z ga-
tunku wra˝liwego mog∏y zostaç zaka˝o-
ne;

3) dróg przemieszczania si´ ludzi, zwierzàt
i przedmiotów, które mog∏y byç przyczy-
nà szerzenia si´ choroby zakaênej zwie-
rzàt, do lub z gospodarstwa — w okresie,
o którym mowa w pkt 1.”,

e) dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu:

„11. Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze
rozporzàdzenia — aktu prawa miejscowe-
go, mo˝e na czas okreÊlony wyznaczyç,
wokó∏ gospodarstwa, w którym przebywa-
jà zwierz´ta i co do którego istnieje uza-
sadnione podejrzenie wystàpienia jedne-
go lub wi´cej przypadków choroby zakaê-
nej zwierzàt, obszar, na którym przez ten
czas mo˝e stosowaç Êrodki przewidziane
dla zwalczania danej choroby.”;

16) w art. 44:

a) w ust. 1 w pkt 15 kropk´ zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 16 w brzmieniu:

„16) nakazaç podmiotom prowadzàcym dzia-
∏alnoÊç w zakresie chowu lub hodowli
zwierzàt akwakultury oraz rozrodu ryb
podj´cie czynnoÊci prowadzàcych do
ograniczenia lub wyeliminowania czynni-
ka chorobotwórczego.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´ do wyda-
wania Êwiadectw zdrowia w przypadku ˝y-
wych ryb i mi´czaków oraz produktów akwa-
kultury, o których mowa w art. 31 ust. 1a.”;

17) w art. 45 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ograniczyç przemieszczanie lub obrót albo za-
kazaç przemieszczania lub obrotu zwierz´tami
niektórych gatunków, zw∏okami zwierz´cymi,
produktami, surowcami i produktami rolnymi
oraz innymi przedmiotami, które mogà spo-
wodowaç szerzenie si´ choroby zakaênej
zwierzàt;”;

18) w art. 46 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okreÊla obszar, na którym wyst´puje choro-
ba zakaêna zwierzàt lub zagro˝enie wystà-
pienia tej choroby, jako obszar zapowietrzo-
ny i zagro˝ony oraz sposób oznakowania
tych obszarów lub”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ogranicza przemieszczanie lub obrót albo
zakazuje przemieszczania lub obrotu zwie-
rz´tami niektórych gatunków, zw∏okami
zwierz´cymi, produktami, surowcami i pro-
duktami rolnymi oraz innymi przedmiota-
mi, które mogà spowodowaç szerzenie si´
choroby zakaênej zwierzàt, lub”;

19) w art. 48:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo-
˝e, w przypadku wystàpienia choroby za-
kaênej zwierzàt na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w drodze
rozporzàdzenia, zakazaç wprowadzania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwie-
rzàt, produktów lub przedmiotów, które mo-
gà przenosiç t´ chorob´, z ca∏ego teryto-
rium tego paƒstwa lub jego cz´Êci, majàc
na uwadze ochron´ zdrowia publicznego
i zdrowia zwierzàt oraz obowiàzujàce w tym
zakresie przepisy Unii Europejskiej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zakaz obowiàzuje do czasu wydania przez
Komisj´ Europejskà decyzji w sprawie zaka-
zu handlu zwierz´tami lub produktami, któ-
re mogà przenosiç t´ chorob´.”,

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Je˝eli G∏ówny Lekarz Weterynarii ustali, ˝e
w okresie mi´dzy prawdopodobnym wpro-
wadzeniem czynnika zakaênego wywo∏ujà-
cego chorob´ zakaênà zwierzàt do gospo-
darstwa a zastosowaniem ograniczeƒ, na-
kazów lub zakazów, o których mowa
w art. 44—47, dosz∏o do przemieszczenia
zwierzàt lub produktów z obszarów obj´-
tych tymi ograniczeniami, nakazami lub za-
kazami, informuje o tym paƒstwa cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej i Komisj´ Euro-
pejskà.”;

20) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej pro-
wadzà system zbierania, przechowy-
wania, analizowania, przetwarzania
danych i przekazywania informacji do-
tyczàcych wyst´powania chorób za-
kaênych zwierzàt podlegajàcych obo-
wiàzkowi zwalczania i obowiàzkowi
rejestracji, a tak˝e podlegajàcych obo-
wiàzkowi monitorowania chorób od-
zwierz´cych i odzwierz´cych czynni-
ków chorobotwórczych oraz zwiàzanej
z nimi opornoÊci na Êrodki przeciw-
drobnoustrojowe.

2. Podmioty Êwiadczàce us∏ugi z zakresu
medycyny weterynaryjnej oraz zak∏a-
dy higieny weterynaryjnej i inne labo-
ratoria w rozumieniu przepisów o In-
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spekcji Weterynaryjnej przekazujà po-
wiatowemu lekarzowi weterynarii:

1) informacj´ o podejrzeniu wystàpie-
nia choroby zakaênej zwierzàt pod-
legajàcej notyfikacji w Unii Europej-
skiej — niezw∏ocznie po powzi´ciu
takiego podejrzenia;

2) comiesi´czne informacje o:

a) chorobach zakaênych zwierzàt
podlegajàcych obowiàzkowi re-
jestracji,

b) chorobach odzwierz´cych i od-
zwierz´cych czynnikach choro-
botwórczych podlegajàcych
obowiàzkowi monitorowania,

c) wynikach monitorowania opor-
noÊci na Êrodki przeciwdrobno-
ustrojowe.

3. Powiatowy lekarz weterynarii prowa-
dzi ksi´gi zawierajàce informacje o:

1) chorobach zakaênych zwierzàt pod-
legajàcych:

a) notyfikacji w Unii Europejskiej,

b) obowiàzkowi zwalczania,

c) obowiàzkowi rejestracji;

2) chorobach odzwierz´cych i odzwie-
rz´cych czynnikach chorobotwór-
czych podlegajàcych obowiàzkowi
monitorowania;

3) wynikach monitorowania oporno-
Êci na Êrodki przeciwdrobnoustro-
jowe.

4. Powiatowy lekarz weterynarii przeka-
zuje wojewódzkiemu lekarzowi wete-
rynarii:

1) informacj´ o powzi´ciu podejrzenia
lub o stwierdzeniu choroby zakaê-
nej zwierzàt podlegajàcej:

a) obowiàzkowi zwalczania lub

b) notyfikacji w Unii Europejskiej

— niezw∏ocznie po powzi´ciu tego
podejrzenia lub stwierdzeniu choro-
by;

2) informacj´ o:

a) wygaszaniu ogniska chorób,
o których mowa w pkt 1,

b) wygaszeniu ogniska chorób,
o których mowa w pkt 1 lit. b —
niezw∏ocznie po jego dokonaniu; 

3) comiesi´cznà informacj´ o:

a) chorobach zakaênych zwierzàt
podlegajàcych obowiàzkowi re-
jestracji,

b) chorobach odzwierz´cych i od-
zwierz´cych czynnikach chorobo-

twórczych podlegajàcych obo-
wiàzkowi monitorowania,

c) wynikach monitorowania opor-
noÊci na Êrodki przeciwdrobno-
ustrojowe.

5. Powiatowy lekarz weterynarii przeka-
zuje niezw∏ocznie:

1) sàsiednim powiatowym lekarzom
weterynarii informacje o:

a) podejrzeniu lub stwierdzeniu
wystàpienia:

— choroby wymienionej
w pkt 1—15 za∏àcznika nr 2,

— choroby odzwierz´cej lub od-
zwierz´cego czynnika choro-
botwórczego podlegajàcych
obowiàzkowi monitorowa-
nia,

b) wystàpieniu choroby zakaênej
zwierzàt podlegajàcej notyfikacji
w Unii Europejskiej,

c) wygaszaniu ogniska chorób,
o których mowa w lit. a i b;

2) paƒstwowemu powiatowemu in-
spektorowi sanitarnemu informacj´
o wystàpieniu choroby odzwierz´-
cej lub odzwierz´cego czynnika
chorobotwórczego podlegajàcych
obowiàzkowi monitorowania.

6. Wojewódzcy lekarze weterynarii prze-
kazujà informacje, o których mowa
w ust. 4, G∏ównemu Lekarzowi Wete-
rynarii, który:

1) przechowuje, analizuje i opracowu-
je otrzymane informacje;

2) informuje, wykonujàc postanowie-
nia umów mi´dzynarodowych, któ-
rych Rzeczpospolita Polska jest
stronà, w∏aÊciwe organizacje mi´-
dzynarodowe o wyst´powaniu na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej chorób zakaênych zwierzàt
podlegajàcych obowiàzkowi zwal-
czania;

3) powiadamia Komisj´ Europejskà
oraz inne paƒstwa cz∏onkowskie
Unii Europejskiej o:

a) chorobach zakaênych zwierzàt
podlegajàcych notyfikacji w Unii
Europejskiej oraz o wygaszaniu
ognisk tych chorób, 

b) wynikach monitorowania cho-
rób odzwierz´cych i odzwierz´-
cych czynników chorobotwór-
czych,

c) wynikach monitorowania opor-
noÊci na Êrodki przeciwdrobno-
ustrojowe.
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7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz chorób zakaênych zwierzàt
podlegajàcych notyfikacji w Unii
Europejskiej,

2) zakres, sposób i terminy przekazy-
wania przez powiatowych i woje-
wódzkich lekarzy weterynarii, a tak-
˝e podmioty, o których mowa
w ust. 2, informacji o chorobach
wymienionych w wykazie, o którym
mowa w pkt 1,

3) zakres, sposób i terminy dokony-
wania przez G∏ównego Lekarza We-
terynarii powiadomienia, o którym
mowa w ust. 6 pkt 3 lit. a

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ ujed-
nolicenia sposobu powiadamiania
o wyst´powaniu tych chorób w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej.

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

1) zakres, sposób i terminy przekazy-
wania przez powiatowych i woje-
wódzkich lekarzy weterynarii,
a tak˝e podmioty, o których mowa
w ust. 2, informacji o:

a) wyst´powaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt podlegajàcych
obowiàzkowi zwalczania,

b) wyst´powaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt podlegajàcych
obowiàzkowi rejestracji,

c) wynikach monitorowania cho-
rób odzwierz´cych i odzwierz´-
cych czynników chorobotwór-
czych oraz zwiàzanej z nimi
opornoÊci na Êrodki przeciw-
drobnoustrojowe,

2) wzory ksiàg, o których mowa
w ust. 3,

3) zakres, sposób i terminy dokony-
wania przez G∏ównego Lekarza
Weterynarii powiadomienia, o któ-
rym mowa w ust. 6 pkt 3 lit. b i c

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie
sprawnego funkcjonowania systemu
przechowywania i przekazywania infor-
macji oraz powiadamiania Komisji Eu-
ropejskiej.”;

21) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. Obowiàzkowi monitorowania podle-
gajà choroby odzwierz´ce oraz od-
zwierz´ce czynniki chorobotwórcze,
których wykaz jest okreÊlony w za∏àcz-
niku nr 5.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zdrowia mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝ wy-
mienione w za∏àczniku nr 5 choroby
odzwierz´ce i odzwierz´ce czynniki
chorobotwórcze podlegajàce obo-
wiàzkowi monitorowania, majàc na
uwadze tendencje epizootyczne i epi-
demiczne wÊród zwierzàt i ludzi, obec-
noÊç odzwierz´cych czynników choro-
botwórczych w Êrodkach ˝ywienia
zwierzàt lub ˝ywnoÊci oraz obowiàzu-
jàce w tym zakresie przepisy Unii Eu-
ropejskiej.

3. Obowiàzek monitorowania obejmuje
zbieranie, przechowywanie, analizo-
wanie i rozpowszechnianie danych do-
tyczàcych chorób odzwierz´cych i od-
zwierz´cych czynników chorobotwór-
czych oraz zwiàzanej z nimi opornoÊci
na Êrodki przeciwdrobnoustrojowe. 

4. W zakresie realizacji obowiàzku moni-
torowania:

1) G∏ówny Lekarz Weterynarii i G∏ów-
ny Inspektor Sanitarny zapewniajà:

a) ˝e wyniki monitorowania sà zbie-
rane, przechowywane, analizo-
wane oraz niezw∏ocznie udost´p-
niane do publicznej wiadomoÊci,

b) ˝e monitorowanie obejmuje
wszystkie etapy produkcji pro-
duktów pochodzenia zwierz´ce-
go,

c) sta∏à wspó∏prac´ polegajàcà na
wymianie informacji i szczegó∏o-
wych danych dotyczàcych wy-
st´powania chorób odzwierz´-
cych i odzwierz´cych czynników
chorobotwórczych oraz zwiàza-
nej z nimi opornoÊci na Êrodki
przeciwdrobnoustrojowe;

2) G∏ówny Inspektor Sanitarny prowa-
dzi badania epidemiologiczne ognisk
chorób odzwierz´cych przenoszo-
nych przez ˝ywnoÊç;

3) G∏ówny Lekarz Weterynarii wspó∏-
pracuje z Komisjà Europejskà.

5. Za ognisko, o którym mowa w ust. 4
pkt 2, uwa˝a si´ wystàpienie:

1) w okreÊlonych warunkach co naj-
mniej 2 przypadków zachorowaƒ
ludzi na chorob´ odzwierz´cà prze-
noszonà przez ˝ywnoÊç lub zaka˝eƒ
ludzi czynnikiem chorobotwórczym
wywo∏ujàcym t´ chorob´ lub

2) sytuacji, w której obserwowana
liczba przypadków zachorowaƒ na
t´ chorob´ przekracza liczb´ spo-
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dziewanà i zachorowania te sà po-
wiàzane z jednym êród∏em pokar-
mu lub istnieje prawdopodobieƒ-
stwo takiego powiàzania. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
informuje Komisj´ Europejskà o orga-
nie w∏aÊciwym do wspó∏pracy z Komi-
sjà Europejskà w zakresie obowiàzku
monitorowania.”;

22) po art. 52 dodaje si´ art. 52a—52c w brzmieniu: 

„Art. 52a. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii w poro-
zumieniu z G∏ównym Inspektorem
Sanitarnym mo˝e opracowaç projekt
programu monitorowania lub skoor-
dynowanego programu monitoro-
wania obejmujàcego jednà lub wiele
chorób odzwierz´cych lub odzwie-
rz´cych czynników chorobotwór-
czych podlegajàcych obowiàzkowi
monitorowania.

2. Projekt programu, o którym mowa
w ust. 1, uwzgl´dnia w szczególno-
Êci:

1) w przypadku programu monitoro-
wania:

a) okreÊlenie populacji (gatun-
ków) zwierzàt lub etapów pro-
dukcji produktów pochodzenia
zwierz´cego,

b) charakter i rodzaj danych, któ-
re majà byç zebrane w ramach
programu monitorowania,

c) definicje przypadków,

d) rodzaje próbek oraz zasady ich
pobierania i przekazywania do
badaƒ,

e) metody prowadzenia badaƒ la-
boratoryjnych,

f) zakres, sposób i terminy prze-
kazywania informacji pomi´-
dzy organami Inspekcji Wete-
rynaryjnej oraz Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej;

2) w przypadku skoordynowanego
programu monitorowania:

a) cel programu,

b) okres obowiàzywania progra-
mu,

c) obszar geograficzny lub region
obj´ty programem,

d) choroby odzwierz´ce i odzwie-
rz´ce czynniki chorobotwórcze
obj´te monitorowaniem,

e) rodzaje próbek i wymagania,
jakie powinny spe∏niaç te prób-
ki,

f) minimalnà liczb´ pobieranych
próbek,

g) metody prowadzenia badaƒ la-
boratoryjnych,

h) organy w∏aÊciwe do realizacji
programu i ich zadania,

i) êród∏a finansowania realizacji
programu,

j) szacunkowe koszty realizacji
programu i sposób ich pokry-
cia,

k) sposób i termin przedstawie-
nia sprawozdania z realizacji
programu.

3. G∏ówny Lekarz Weterynarii i G∏ówny
Inspektor Sanitarny po ustanowieniu
przez Komisj´ Europejskà programu
monitorowania lub skoordynowane-
go programu monitorowania zapew-
niajà jego realizacj´.

4. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazu-
je Komisji Europejskiej informacje
o wynikach realizacji programu,
o którym mowa w ust. 3.

Art. 52b. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii w poro-
zumieniu z G∏ównym Inspektorem
Sanitarnym prowadzi monitorowa-
nie opornoÊci odzwierz´cych czynni-
ków chorobotwórczych na Êrodki
przeciwdrobnoustrojowe oraz wyda-
je instrukcj´ tego monitorowania
obejmujàcà nast´pujàce dane:

1) gatunki zwierzàt obj´te monitoro-
waniem;

2) rodzaje bakterii lub ich szczepy
obj´te monitorowaniem;

3) strategi´ pobierania próbek stoso-
wanà w ramach monitorowania;

4) Êrodki przeciwdrobnoustrojowe
obj´te monitorowaniem;

5) metodologi´ laboratoryjnà stoso-
wanà do:

a) wykrywania opornoÊci odzwie-
rz´cych czynników chorobo-
twórczych na Êrodki przeciw-
drobnoustrojowe,

b) identyfikacji izolatów drobno-
ustrojów;

6) metody stosowane do zbierania
danych.

2. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazu-
je Komisji Europejskiej informacje
dotyczàce reprezentatywnej liczby
izolatów, w szczególnoÊci Salmonella
spp., Campylobacter jejuni i Campy-
lobacter coli pochodzàcych od byd∏a,
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Êwiƒ i drobiu oraz produktów pocho-
dzenia zwierz´cego, wytworzonych
z tych gatunków zwierzàt, a tak˝e da-
ne zawarte w instrukcji, o której mo-
wa w ust. 1. 

Art. 52c. 1. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
w zakresie produkcji:

1) produktów pochodzenia zwierz´-
cego w rozumieniu przepisów
o wymaganiach weterynaryjnych
dla produktów pochodzenia zwie-
rz´cego oraz pasz w rozumieniu
przepisów o Êrodkach ˝ywienia
zwierzàt przekazujà próbki do ba-
daƒ laboratoryjnych w kierunku
chorób odzwierz´cych i odzwie-
rz´cych czynników chorobotwór-
czych podlegajàcych obowiàzkowi
monitorowania oraz przechowujà
wyniki tych badaƒ przez 2 lata;

2) produktów pochodzenia zwierz´-
cego w rozumieniu przepisów
o wymaganiach weterynaryjnych
dla produktów pochodzenia zwie-
rz´cego przechowujà, w celu udo-
st´pnienia do badaƒ laboratoryj-
nych, produkty pochodzenia zwie-
rz´cego lub próbki tych produk-
tów, które mog∏y wywo∏aç lub któ-
re podejrzewa si´, ˝e wywo∏a∏y
choroby odzwierz´ce przenoszone
przez ˝ywnoÊç.

2. Laboratoria wykonujàce badania
w kierunku chorób odzwierz´cych
i odzwierz´cych czynników chorobo-
twórczych podlegajàcych obowiàzko-
wi monitorowania przechowujà izola-
ty odzwierz´cych czynników choro-
botwórczych i przekazujà je zak∏adom
higieny weterynaryjnej, o których
mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspek-
cji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33,
poz. 287, Nr 91, poz. 877 i Nr 273,
poz. 2703).

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnic-
twa w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje
próbek i cz´stotliwoÊç ich przekazy-
wania do badaƒ, o których mowa
w ust. 1, oraz terminy przekazywania
izolatów odzwierz´cych czynników
chorobotwórczych zak∏adom, o któ-
rych mowa w ust. 2, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie reprezentatywnoÊci
wyników przeprowadzanych badaƒ
oraz prawid∏owà realizacj´ monitoro-
wania chorób odzwierz´cych i od-
zwierz´cych czynników chorobotwór-
czych.”;

23) w art. 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po za-
si´gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-We-
terynaryjnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
zakres i sposób prowadzenia ewidencji lecze-
nia zwierzàt i dokumentacji lekarsko-wetery-
naryjnej oraz wzory tej ewidencji i dokumenta-
cji, majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce w tym
zakresie przepisy Unii Europejskiej, a tak˝e
mo˝liwoÊç ustalenia przebiegu leczenia zwie-
rz´cia i zastosowanych u zwierz´cia produk-
tów leczniczych.”;

24) w art. 54:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. G∏ówny Lekarz Weterynarii przedstawia do
zatwierdzenia Komisji Europejskiej krajowe
plany gotowoÊci zwalczania chorób zakaê-
nych zwierzàt oraz niezw∏ocznie informuje
Komisj´ Europejskà o zmianach dokona-
nych w zatwierdzonych planach.”,

b) w ust. 11 uchyla si´ pkt 2;

25) w art. 56:

a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Posiadacze psów sà obowiàzani zaszczepiç
psy przeciwko wÊciekliênie w terminie
30 dni od dnia ukoƒczenia przez psa 3 mie-
siàca ˝ycia, a nast´pnie nie rzadziej ni˝ co
12 miesi´cy od dnia ostatniego szczepienia.

3. Szczepieƒ psów przeciwko wÊciekliênie do-
konujà lekarze weterynarii Êwiadczàcy us∏u-
gi weterynaryjne w ramach dzia∏alnoÊci za-
k∏adu leczniczego dla zwierzàt.

4. Psy poddane szczepieniu podlegajà wpiso-
wi do rejestru prowadzonego przez lekarzy
weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po
przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi
psa wydaje si´ zaÊwiadczenie lub dokonuje
si´ wpisu w paszporcie, o którym mowa
w art. 24e ust. 2.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 4,
dotyczàce szczepieƒ przeprowadzonych
w danym miesiàcu sà przekazywane po-
wiatowemu lekarzowi weterynarii w∏aÊci-
wemu ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia za-
k∏adu leczniczego dla zwierzàt, do 15 dnia
nast´pnego miesiàca.

4b. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, maksy-
malnà wysokoÊç wynagrodzenia lekarzy
weterynarii, o których mowa w ust. 3, za
dokonanie szczepienia psa, majàc na
uwadze zapewnienie mo˝liwoÊci dokony-
wania szczepieƒ psów przeciwko wÊcie-
kliênie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz uwzgl´dniajàc koszty ich do-
konania.”;
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26) po art. 56 dodaje si´ art. 56a w brzmieniu:

„Art. 56a. Zakazuje si´, ze wzgl´du na zagro˝enie
wyst´powania klasycznego i afrykaƒ-
skiego pomoru Êwiƒ, stosowania w ˝y-
wieniu Êwiƒ odpadów kuchennych.”;

27) w art. 57:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. G∏ówny Lekarz Weterynarii opracowuje
programy zwalczania chorób zakaênych
zwierzàt, w tym chorób odzwierz´cych, kie-
rujàc si´ sytuacjà epizootycznà i epidemicz-
nà kraju oraz obowiàzujàcymi w tym zakre-
sie przepisami Unii Europejskiej.”,

b) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Programy, o których mowa w ust. 1, zawierajà
w szczególnoÊci:”,

c) uchyla si´ ust. 9;

28) po art. 57 dodaje si´ art. 57a i 57b w brzmieniu:

„Art. 57a. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii opraco-
wuje krajowy program zwalczania
chorób odzwierz´cych i odzwierz´-
cych czynników chorobotwórczych,
o których mowa w za∏àczniku nr 1
rozporzàdzenia (WE) nr 2160/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych okre-
Êlonych odzwierz´cych czynników
chorobotwórczych przenoszonych
przez ˝ywnoÊç (Dz. Urz. WE L 325
z 12.12.2003).

2. Rada Ministrów przyjmuje program,
o którym mowa w ust. 1, w drodze
uchwa∏y, a G∏ówny Lekarz Weteryna-
rii przekazuje przyj´ty program wraz
z wnioskiem o jego zatwierdzenie
Komisji Europejskiej.

3. Rada Ministrów wprowadza, w dro-
dze rozporzàdzenia, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego
cz´Êci, program, o którym mowa
w ust. 1, po jego zatwierdzeniu przez
Komisj´ Europejskà, majàc na wzgl´-
dzie ochron´ zdrowia publicznego,
popraw´ sytuacji epizootycznej kraju
oraz obowiàzujàce w tym zakresie
przepisy Unii Europejskiej.

4. G∏ówny Lekarz Weterynarii nadzoru-
je realizacj´ programu, o którym mo-
wa w ust. 1, oraz informuje, zgodnie
z przepisami obowiàzujàcymi w tym
zakresie w Unii Europejskiej, Komisj´
Europejskà o post´pach w jego reali-
zacji.

5. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpo-
wiednio w przypadku zmiany progra-
mu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 57b. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii jest orga-
nem w∏aÊciwym do:

1) zatwierdzania programów kontroli
okreÊlonych w art. 7 rozporzàdzenia,
o którym mowa w art. 57a ust. 1,
oraz do przechowywania wyników
realizacji tych programów;

2) wyst´powania z wnioskiem okre-
Êlonym w art. 8 rozporzàdzenia,
o którym mowa w art. 57a ust. 1;

3) wyst´powania o przyznanie okre-
su przejÊciowego w przypadkach
okreÊlonych w art. 9 ust. 2 i art. 10
ust. 5 rozporzàdzenia, o którym
mowa w art. 57a ust. 1.

2. G∏ówny Lekarz Weterynarii wydaje
decyzj´ o zatwierdzeniu programów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1.”;

29) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Badania kontrolne zaka˝eƒ zwierzàt w kierun-
ku bonamiozy i marteiliozy sà prowadzone na
koszt posiadacza zwierzàt.”;

30) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. Graniczny lekarz weterynarii, w przypad-
ku zagro˝enia przeniesienia na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub inne-
go paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub na terytorium paƒstwa trze-
ciego choroby zakaênej zwierzàt, w tym
choroby odzwierz´cej, podlegajàcej obo-
wiàzkowi zwalczania, a tak˝e w przypad-
ku jej podejrzenia lub stwierdzenia
w granicznym posterunku kontroli, sto-
suje Êrodki wymienione w art. 42 ust. 6
i 7 oraz art. 44, powiadamiajàc o tym nie-
zw∏ocznie w∏aÊciwego powiatowego
i wojewódzkiego lekarza weterynarii.”;

31) w art. 61 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Êrodki, o których mowa w art. 44 ust. 1, art. 45
ust. 1 i art. 46 ust. 3, stosowane przy zwalcza-
niu chorób, w tym sposób i warunki okreÊle-
nia ogniska choroby, obszaru zapowietrzone-
go i zagro˝onego,”;

32) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji
Farmaceutycznej, Inspekcji Handlo-
wej, Inspekcji Transportu Drogowego,
Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku-
∏ów Rolno-Spo˝ywczych oraz jednost-
ki samorzàdu terytorialnego wspó∏-
pracujà przy zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt, w tym chorób odzwie-
rz´cych.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, warunki, tryb i form´
wspó∏pracy, o której mowa w ust. 1,
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majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia
publicznego i zdrowia zwierzàt oraz
obowiàzujàce w tym zakresie przepisy
Unii Europejskiej.”;

33) w art. 85 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) prowadzàc dzia∏alnoÊç nadzorowanà w za-
kresie zbierania, transportowania, prze-
chowywania, operowania, przetwarzania
oraz wykorzystywania lub usuwania
ubocznych produktów zwierz´cych nie-
przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi,
nie prowadzi lub nie przechowuje doku-
mentacji, o której mowa w art. 9 rozporzà-
dzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika
2002 r. ustanawiajàcego przepisy sanitar-
ne dotyczàce produktów ubocznych po-
chodzenia zwierz´cego nieprzeznaczo-
nych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. 
WE L 273 z 10.10.2002), albo prowadzi jà
lub przechowuje niezgodnie z tymi przepi-
sami,”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) wbrew zakazowi okreÊlonemu w art. 56a
stosuje odpady kuchenne w ˝ywieniu Êwiƒ,

2b) uchyla si´ od obowiàzku informowania
powiatowego lekarza weterynarii o ka˝-
dym przypadku padni´cia byd∏a, owiec
lub kóz,”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie stosuje si´ do nakazów, zakazów lub
ograniczeƒ, wydanych w celu zwalczania
choroby zakaênej zwierzàt, wymienionych
w art. 44 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, pkt 10 lit. a i b,
pkt 11, 15 i 16, art. 45 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz
art. 46 ust. 3 pkt 7,”,

d) w pkt 4 uchyla si´ lit. a,

e) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Êwiadczàc us∏ugi z zakresu medycyny we-
terynaryjnej albo prowadzàc zak∏ad higie-
ny weterynaryjnej lub inne laboratorium
w rozumieniu przepisów o Inspekcji Wete-
rynaryjnej, nie przekazuje powiatowemu
lekarzowi weterynarii informacji o: 

a) podejrzeniu wystàpienia choroby za-
kaênej zwierzàt podlegajàcej notyfikacji
w Unii Europejskiej lub

b) chorobach zakaênych zwierzàt podlega-
jàcych obowiàzkowi rejestracji, lub

c) chorobach odzwierz´cych i odzwierz´-
cych czynnikach chorobotwórczych
podlegajàcych obowiàzkowi monitoro-
wania, lub

d) wynikach monitorowania opornoÊci na
Êrodki przeciwdrobnoustrojowe,”,

f) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzàc dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji
produktów pochodzenia zwierz´cego w ro-
zumieniu przepisów o wymaganiach wete-
rynaryjnych dla produktów pochodzenia
zwierz´cego lub pasz w rozumieniu przepi-
sów o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt, nie prze-
kazuje próbek do badaƒ laboratoryjnych
w kierunku chorób odzwierz´cych lub od-
zwierz´cych czynników chorobotwórczych
podlegajàcych obowiàzkowi monitorowa-
nia lub nie przechowuje wyników tych ba-
daƒ,”,

g) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) prowadzàc dzia∏alnoÊç w zakresie produk-
cji produktów pochodzenia zwierz´cego
w rozumieniu przepisów o wymaganiach
weterynaryjnych dla produktów pocho-
dzenia zwierz´cego, nie przechowuje tych
produktów lub ich próbek,”,

h) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzàc laboratorium wykonujàce bada-
nia w kierunku chorób odzwierz´cych i od-
zwierz´cych czynników chorobotwórczych
podlegajàcych obowiàzkowi monitorowa-
nia, nie przechowuje izolatów odzwierz´-
cych czynników chorobotwórczych lub nie
przekazuje tych izolatów zak∏adom, o któ-
rych mowa w art. 52c ust. 2,”,

i) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) uchyla si´ od obowiàzków okreÊlonych w:

a) programie zwalczania chorób zakaênych
zwierzàt, wprowadzonym na podstawie
art. 57 ust. 3 lub 7,

b) krajowym programie zwalczania chorób
odzwierz´cych i odzwierz´cych czynni-
ków chorobotwórczych, wprowadzonym
na podstawie art. 57a ust. 3”;

34) w za∏àczniku nr 2 w pkt 27 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 28 i 29 w brzmieniu:

„28) bonamioza;

29) marteilioza.”;

35) w za∏àczniku nr 3 uchyla si´ pkt 40 i 41;

36) w za∏àczniku nr 4:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) choroba guzowatej skóry byd∏a (Lumpy
skin disease — LSD);”,

b) uchyla si´ pkt 17;

37) dodaje si´ za∏àcznik nr 5 w brzmieniu okreÊlonym
w za∏àczniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, Nr 91,
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poz. 877 i Nr 273, poz. 2703) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o prawodaw-
stwie weterynaryjnym — rozumie si´
przez to przepisy Unii Europejskiej doty-
czàce zdrowia zwierzàt i zdrowia publicz-
nego w zakresie weterynarii, a tak˝e prze-
pisy wdra˝ajàce te przepisy, w szczegól-
noÊci przepisy o weterynaryjnej kontroli
granicznej, kontroli weterynaryjnej w han-
dlu, wymaganiach weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia zwierz´cego,
ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt, a tak˝e
o ochronie zwierzàt.”;

2) w art. 3 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zwalczanie chorób zakaênych zwierzàt, w tym
chorób odzwierz´cych;”,

b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) badania kontrolne zaka˝eƒ zwierzàt;”,

c) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) monitorowanie chorób odzwierz´cych i od-
zwierz´cych czynników chorobotwórczych
oraz zwiàzanej z nimi opornoÊci na Êrodki
przeciwdrobnoustrojowe u zwierzàt, w pro-
duktach pochodzenia zwierz´cego i Êrod-
kach ˝ywienia zwierzàt;

3) badanie zwierzàt rzeênych oraz produktów
pochodzenia zwierz´cego;”,

d) w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) zdrowiem zwierzàt przeznaczonych do roz-
rodu oraz jakoÊcià zdrowotnà materia∏u
biologicznego, jaj wyl´gowych drobiu
i produktów akwakultury,”,

e) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie monitorowania substancji
niedozwolonych, pozosta∏oÊci chemicz-
nych, biologicznych, produktów leczniczych
i ska˝eƒ promieniotwórczych u zwierzàt,
w ich wydzielinach i wydalinach, w tkan-
kach lub narzàdach zwierzàt, w produktach
pochodzenia zwierz´cego, w wodzie prze-
znaczonej do pojenia zwierzàt oraz Êrod-
kach ˝ywienia zwierzàt;”;

3) w art. 12 ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3. W bud˝etach wojewodów wyodr´bnia si´
Êrodki przeznaczone na:

1) zwalczanie chorób zakaênych zwierzàt
i chorób odzwierz´cych podlegajàcych
obowiàzkowi zwalczania, w tym na odszko-
dowania, zapomogi i nagrody oraz zadania

wynikajàce z planów gotowoÊci zwalczania
chorób zakaênych zwierzàt;

2) badania kontrolne zaka˝eƒ zwierzàt;

3) monitorowanie chorób odzwierz´cych i od-
zwierz´cych czynników chorobotwórczych
podlegajàcych obowiàzkowi monitorowa-
nia oraz zwiàzanej z nimi opornoÊci na
Êrodki przeciwdrobnoustrojowe u zwierzàt,
w produktach pochodzenia zwierz´cego
i Êrodkach ˝ywienia zwierzàt;

4) prowadzenie monitorowania substancji
niedozwolonych, pozosta∏oÊci chemicz-
nych, biologicznych, produktów leczni-
czych i ska˝eƒ promieniotwórczych u zwie-
rzàt, w ich wydzielinach i wydalinach,
w tkankach lub narzàdach zwierzàt, w pro-
duktach pochodzenia zwierz´cego, w wo-
dzie przeznaczonej do pojenia zwierzàt oraz
Êrodkach ˝ywienia zwierzàt;

5) realizacj´ rocznych planów urz´dowej kon-
troli Êrodków ˝ywienia zwierzàt i pasz lecz-
niczych.

4. Lekarzom weterynarii i innym osobom nieb´-
dàcym pracownikami Inspekcji, wykonujàcym
czynnoÊci zwiàzane ze zwalczaniem chorób za-
kaênych zwierzàt, w tym chorób odzwierz´-
cych, przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci
okreÊlonej w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 16 ust. 6 pkt 2.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rodzaje wydatków, które mogà byç
finansowane ze Êrodków, o których mowa
w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty we-
terynarii na:

1) zwalczanie chorób zakaênych zwierzàt
i chorób odzwierz´cych podlegajàcych
obowiàzkowi zwalczania, w tym na odszko-
dowania, zapomogi i nagrody oraz zadania
wynikajàce z planów gotowoÊci zwalczania
poszczególnych chorób zakaênych zwierzàt,

2) badania kontrolne zaka˝eƒ zwierzàt,

3) monitorowanie chorób odzwierz´cych i od-
zwierz´cych czynników chorobotwórczych
podlegajàcych obowiàzkowi monitorowa-
nia oraz zwiàzanej z nimi opornoÊci na
Êrodki przeciwdrobnoustrojowe u zwierzàt,
w produktach pochodzenia zwierz´cego
i Êrodkach ˝ywienia zwierzàt,

4) prowadzenie monitorowania substancji
niedozwolonych, pozosta∏oÊci chemicz-
nych, biologicznych, produktów leczni-
czych i ska˝eƒ promieniotwórczych u zwie-
rzàt, w ich wydzielinach i wydalinach,
w tkankach lub narzàdach zwierzàt, w pro-
duktach pochodzenia zwierz´cego, w wo-
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dzie przeznaczonej do pojenia zwierzàt oraz
Êrodkach ˝ywienia zwierzàt,

5) realizacj´ rocznych planów urz´dowej kon-
troli Êrodków ˝ywienia zwierzàt i pasz lecz-
niczych

— majàc na wzgl´dzie pe∏nà ewidencj´ wydat-
ków ponoszonych przez Inspekcj´ na realizacj´
tych zadaƒ oraz potrzeb´ racjonalnego wydat-
kowania Êrodków bud˝etowych.”;

4) w art. 13 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) opracowuje krajowe programy dotyczàce
realizacji zadaƒ, o których mowa w art. 12
ust. 3;”,

b) uchyla si´ pkt 7,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) utrzymuje rezerw´ szczepionek, bioprepa-
ratów i produktów biobójczych oraz innych
Êrodków niezb´dnych do diagnozowania
i zwalczania chorób zakaênych zwierzàt,
w tym chorób odzwierz´cych, oraz monito-
rowania chorób odzwierz´cych i odzwierz´-
cych czynników chorobotwórczych, a tak˝e
zwiàzanej z nimi opornoÊci na Êrodki prze-
ciwdrobnoustrojowe u zwierzàt, w produk-
tach pochodzenia zwierz´cego i Êrodkach
˝ywienia zwierzàt;”;

5) w art. 14 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opracowuje wojewódzkie programy doty-
czàce realizacji zadaƒ, o których mowa
w art. 12 ust. 3;”,

b) uchyla si´ pkt 5;

6) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Do wydatków zwiàzanych z wykonywa-
niem czynnoÊci, o których mowa w art. 16
ust. 1, zalicza si´ wydatki na:

1) wynagrodzenia osób nieb´dàcych
pracownikami Inspekcji;

2) obs∏ug´ finansowà;

3) sprz´t i materia∏y zwiàzane z wykony-
waniem tych czynnoÊci, w tym:

a) do prowadzenia dokumentacji oraz
gromadzenia i przesy∏ania danych,

b) odczynniki do badaƒ na w∏oÊnie,

c) odzie˝ ochronnà do badania przed-
ubojowego i poubojowego zwierzàt
rzeênych i mi´sa;

4) konserwacj´ i naprawy sprz´tu, o któ-
rym mowa w pkt 3;

5) tusz i piecz´cie do znakowania mi´sa;

6) badania laboratoryjne niezb´dne do
wydania oceny mi´sa;

7) szkolenia lekarzy weterynarii oraz in-
nych osób wykonujàcych te czynno-
Êci;

8) ponoszone przez wyznaczone osoby
koszty, o których mowa w art. 30
ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 pkt 2;

9) dojazdy pracowników Inspekcji w celu
kontroli wykonywania powierzonych
zadaƒ.”;

7) w art. 23:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Stwierdzenie choroby zakaênej zwierzàt,
w tym choroby odzwierz´cej, wydanie oce-
ny mi´sa, oceny zdrowotnej jakoÊci produk-
tów pochodzenia zwierz´cego, niejadal-
nych produktów pochodzenia zwierz´cego,
ubocznych produktów zwierz´cych oraz
Êrodków ˝ywienia zwierzàt mo˝e byç po-
przedzone przeprowadzeniem badaƒ labo-
ratoryjnych.

2. Badaniami laboratoryjnymi, w tym prowa-
dzonymi w ramach monitorowania i badaƒ
kontrolnych, sà obj´te równie˝ szkodliwe
dla ludzi i zwierzàt czynniki biologiczne,
chemiczne, fizyczne, odzwierz´ce czynniki
chorobotwórcze oraz zwiàzana z nimi opor-
noÊç na Êrodki przeciwdrobnoustrojowe,
okreÊlone w przepisach odr´bnych.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Laboratoria, o których mowa w ust. 3 pkt 1
i 2 i ust. 4, wykonujàce badania produktów
pochodzenia zwierz´cego oraz laboratoria,
o których mowa w ust. 3 pkt 3, podlegajà
akredytacji w zakresie poszczególnych ro-
dzajów badaƒ, metod badawczych i proce-
dur.”;

8) w art. 24 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymaga-
nia, jakie powinny spe∏niaç laboratoria, o któ-
rych mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3, majàc na
wzgl´dzie rodzaj przeprowadzanych badaƒ.”;

9) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Âwiadectwa zdrowia oraz zaÊwiadczenia o spe∏-
nianiu minimalnych standardów co do higieny
i warunków utrzymania zwierzàt w gospodar-
stwie”;

10) w art. 26 w ust. 5: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uzyskane w wyniku realizacji programów
monitorowania, planów badaƒ kontrol-
nych, planów urz´dowych kontroli, o któ-
rych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 6 i art. 14
ust. 1 pkt 4, oraz zatwierdzonych progra-
mów zapewnienia jakoÊci, okreÊlonych
w przepisach odr´bnych;”,
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b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) uzyskane podczas innych urz´dowych kon-
troli przeprowadzanych przez uprawnione
organy.”;

11) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:

„Art. 29a. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje
zaÊwiadczenia o spe∏nianiu minimal-
nych standardów co do higieny i wa-
runków utrzymania zwierzàt w gospo-
darstwie w zakresie niezb´dnym do
ubiegania si´ lub otrzymania pomocy
finansowej albo dofinansowania ze
Êrodków pochodzàcych z Europejskie-
go Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej (EFOiGR).”;

12) w art. 30: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inspekcja pobiera op∏aty za:

1) kontrol´:

a) zwierzàt,

b) produktów, po∏àczonà z pobraniem
próbek do badaƒ laboratoryjnych

— przeznaczonych do wywozu, handlu
lub przemieszczania w celach niehandlo-
wych albo umieszczenia na rynku krajo-
wym, je˝eli przepisy odr´bne wymagajà
zaopatrzenia ich w dokument wystawio-
ny przez urz´dowego lekarza weteryna-
rii; 

2) przeprowadzenie weterynaryjnej kontro-
li granicznej;

3) nadzór nad ubojem zwierzàt rzeênych,
w tym badanie przedubojowe i poubojo-
we, ocen´ mi´sa i nadzór nad przestrze-
ganiem w czasie uboju przepisów
o ochronie zwierzàt;

4) badania mi´sa zwierzàt ∏ownych;

5) nadzór nad:

a) rozbiorem mi´sa,

b) przechowywaniem mi´sa i produktów
mi´snych,

c) przetwórstwem mi´sa,

d) punktami odbioru mleka, przetwór-
stwem mleka oraz przechowywaniem
produktów mlecznych,

e) przetwórstwem lub przechowywa-
niem jaj konsumpcyjnych lub produk-
tów jajecznych,

f) pozyskiwaniem, obróbkà lub przecho-
wywaniem materia∏u biologicznego,
jaj wyl´gowych drobiu lub produktów
akwakultury,

g) pozyskiwaniem, sk∏adowaniem lub
przetwarzaniem ubocznych produk-
tów zwierz´cych,

h) miejscami gromadzenia, skupu lub
sprzeda˝y zwierzàt, targowiskami,
a tak˝e wystawami, pokazami lub kon-
kursami zwierzàt,

i) kwarantannà zwierzàt, z wyjàtkiem
kwarantanny przeprowadzonej w gra-
nicznym posterunku kontroli,

j) wy∏adowywaniem albo pierwszà
sprzeda˝à produktów rybo∏ówstwa ze
statków rybackich,

k) obróbkà, przetwórstwem, przechowy-
waniem ryb, skorupiaków, mi´cza-
ków, ˝ab lub ich produktów oraz wy∏a-
dowywaniem ze statku przetwórni
produktów rybo∏ówstwa,

l) dzia∏alnoÊcià zwiàzanà ze sprzeda˝à
bezpoÊrednià,

m) wytwarzaniem Êrodków ˝ywienia
zwierzàt i pasz leczniczych przezna-
czonych do obrotu oraz warunkami
ich przechowywania lub sprzeda˝y,

n) wytwarzaniem Êrodków ˝ywienia
zwierzàt nieprzeznaczonych do obro-
tu, zawierajàcych dodatki paszowe
z grup: antybiotyków, kokcydiostaty-
ków i innych produktów leczniczych
i stymulatorów wzrostu oraz warun-
kami ich przechowywania;

6) kontrol´ statków rybackich i statków
przetwórni;

7) prowadzenie monitorowania substancji
niedozwolonych, pozosta∏oÊci chemicz-
nych, biologicznych, produktów leczni-
czych i ska˝eƒ promieniotwórczych
u zwierzàt, w ich wydzielinach i wydali-
nach, w tkankach lub narzàdach zwierzàt,
w produktach pochodzenia zwierz´cego,
w wodzie przeznaczonej do pojenia zwie-
rzàt oraz Êrodkach ˝ywienia zwierzàt;

8) badania laboratoryjne próbek:

a) pobranych w trakcie post´powania
zwiàzanego z wykryciem substancji
niedozwolonych,

b) pobranych w czasie sprawowania
nadzoru, je˝eli wyniki tych badaƒ wy-
ka˝à naruszenie przepisów lub sà nie-
zb´dne do wydania Êwiadectwa zdro-
wia albo wynikajà ze szczególnych
wymagaƒ paƒstwa, dla którego jest
przeznaczony produkt;

9) wydawanie pozwoleƒ weterynaryjnych
na przywóz przesy∏ek zwierzàt lub pro-
duktów, je˝eli przepisy odr´bne tak sta-
nowià;

10) badania kontrolne zaka˝eƒ zwierzàt
w kierunku bonamiozy i marteiliozy;

11) badanie mi´sa w przypadku z∏o˝enia
przez posiadacza mi´sa odwo∏ania od
decyzji w sprawie oceny tego mi´sa, je-
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˝eli wynik powtórnego badania potwier-
dzi pierwotnà ocen´.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do op∏at, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i pkt 5 lit. h oraz i, dolicza si´ koszty:

1) dojazdu zwiàzanego z wykonywaniem
czynnoÊci;

2) u˝ytych produktów leczniczych wetery-
naryjnych lub wyrobów stosowanych
w medycynie weterynaryjnej;

3) szczegó∏owych badaƒ i zabiegów specja-
listycznych, w tym badaƒ w kierunku
reakcji alergicznych, badaƒ serologicz-
nych, pobrania próbek p∏ynów ustrojo-
wych, wydzielin i wydalin, wymazów,
wyp∏uczyn oraz badaƒ laboratoryjnych.”,

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) o których mowa w ust. 1 pkt 6, zwiàzanych
z kontrolà statków rybackich i statków prze-
twórni za granicà dolicza si´ koszty prze-
mieszczenia na ten statek.”;

13) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy sposób ustalania i wyso-
koÊç op∏at za wykonanie czynnoÊci,
o których mowa w art. 30 ust. 1,

2) sposób i miejsce pobierania op∏at,

3) sposób przekazywania Komisji Euro-
pejskiej informacji w zakresie okreÊlo-
nym w pkt 1 i 2

— majàc na wzgl´dzie przepisy Unii Eu-
ropejskiej w zakresie zasad pobierania
i wysokoÊci op∏at za czynnoÊci weteryna-
ryjne.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o wyma-
ganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia
zwierz´cego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10,
poz. 68) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) produkty pochodzenia zwierz´cego — pro-
dukty pozyskane od zwierzàt lub ze zwierzàt
oraz produkty pozyskane z takich produk-
tów, przeznaczone do spo˝ycia przez ludzi,
a tak˝e ˝ywe zwierz´ta przeznaczone bezpo-
Êrednio do spo˝ycia przez ludzi;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) mi´so — wszystkie cz´Êci zwierzàt rzeênych
oraz zwierzàt ∏ownych nadajàce si´ do spo-
˝ycia przez ludzi, spe∏niajàce wymagania
okreÊlone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 5 ust. 2;”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zak∏ad — obiekt lub kilka obiektów, posia-
dajàcych ten sam weterynaryjny numer
identyfikacyjny, po∏àczonych funkcjonalnie
i znajdujàcych si´ na tym samym terenie,
statek rybacki, statek przetwórni´ lub rynki
hurtowe, w których produkuje si´ produkty
pochodzenia zwierz´cego w celu umiesz-
czenia na rynku, a tak˝e pomieszczenia go-
spodarstwa, w którym pozyskuje si´ pro-
dukty pochodzenia zwierz´cego, z wyjàt-
kiem miejsc lub pomieszczeƒ, w których
zwierz´ta sà utrzymywane;”;

2) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Produkty pochodzenia zwierz´cego
mogà byç umieszczane na rynku, je˝e-
li zosta∏y pozyskane od zwierzàt lub ze
zwierzàt, które spe∏niajà wymagania
weterynaryjne okreÊlone w przepisach
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwal-
czaniu chorób zakaênych zwierzàt. 

2. Produkty pochodzenia zwierz´cego
mogà byç umieszczane na rynku, je˝e-
li pozyskuje si´ je od zwierzàt lub ze
zwierzàt niepochodzàcych z gospodar-
stwa, zak∏adu, obszaru podlegajàcego
ograniczeniom, nakazom lub zakazom
ustanowionym na podstawie przepi-
sów o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt
ze wzgl´du na chorob´ zakaênà zwie-
rzàt wymienionà w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 5a ust. 2.

3. Mi´so i produkty mi´sne nie mogà
byç umieszczane na rynku, je˝eli zo-
sta∏y pozyskane ze zwierzàt podda-
nych ubojowi w rzeêni w czasie, gdy
znajdowa∏y si´ tam:

1) zwierz´ta podejrzane o zaka˝enie
lub zaka˝one, podejrzane o choro-
b´ lub chore na jednà z chorób za-
kaênych zwierzàt wymienionà
w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 5a ust. 2,

2) tusze lub cz´Êci tusz zwierzàt, o któ-
rych mowa w pkt 1

— chyba ˝e takie podejrzenie, zaka˝e-
nie lub choroba zosta∏y wykluczone.

4. Produkty akwakultury umieszczane na
rynku mogà pochodziç z gospodarstwa
podlegajàcego ograniczeniom, naka-
zom lub zakazom ustanowionym na
podstawie przepisów o ochronie zdro-
wia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób
zakaênych zwierzàt, je˝eli nie sà rybami
lub mi´czakami zaka˝onymi lub chory-
mi na jednà z chorób zakaênych zwie-
rzàt, wymienionà w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 5a ust. 2, lub nie
pochodzà od lub z takich zwierzàt.”;
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3) w art. 5 uchyla si´ ust. 3;

4) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Dopuszcza si´ produkcj´ produktów
pochodzenia zwierz´cego na obsza-
rach podlegajàcych ograniczeniom
ustanowionym na podstawie przepi-
sów o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt
lub umieszczanie na rynku produktów
pochodzenia zwierz´cego pochodzà-
cych z takich obszarów, je˝eli:

1) produkty takie nie pochodzà z go-
spodarstwa, w którym podejrzewa
si´ lub stwierdzono chorob´ zakaê-
nà zwierzàt, wymienionà w przepi-
sach wydanych na podstawie ust. 2;

2) przy produkcji tych produktów zo-
sta∏y spe∏nione wymagania wetery-
naryjne okreÊlone w przepisach wy-
danych na podstawie ust. 2;

3) produkty takie sà zaopatrzone
w Êwiadectwo zdrowia.

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

1) wykaz chorób zakaênych zwierzàt,
ze wzgl´du na które wprowadza si´
zakaz albo ograniczenie umieszcza-
nia na rynku produktów pochodze-
nia zwierz´cego,

2) sposób produkcji i znakowania pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego,
o których mowa w ust. 1,

3) wymagania, jakie powinno spe∏niaç
Êwiadectwo zdrowia dla produk-
tów, o których mowa w ust. 1

— majàc na uwadze ochron´ zdrowia
publicznego, zapobieganie przenosze-
niu chorób zakaênych zwierzàt oraz
obowiàzujàce w tym zakresie przepisy
Unii Europejskiej.”;

5) po art. 6 dodaje si´ art. 6a i 6b w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Dopuszcza si´ przywóz z paƒstwa trze-
ciego produktów pochodzenia zwie-
rz´cego przeznaczonych na rynek kra-
jowy, dla których nie okreÊlono wyma-
gaƒ weterynaryjnych w przepisach
Unii Europejskiej, je˝eli:

1) na przywóz zosta∏o wydane pozwo-
lenie;

2) produkty takie sà zaopatrzone
w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia wy-
stawiony przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa trzeciego, z którego te pro-
dukty sà przywo˝one.

2. G∏ówny Lekarz Weterynarii wydaje po-
zwolenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, na wniosek, który zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszka-
nia i adres albo nazw´, siedzib´
i adres podmiotu przywo˝àcego
produkty pochodzenia zwierz´cego;

2) nazw´, adres i numer identyfikacyj-
ny zak∏adu, z którego pochodzà
produkty;

3) okreÊlenie iloÊci i rodzaju produk-
tów pochodzenia zwierz´cego,
z podaniem kodu taryfy celnej, ga-
tunku zwierzàt, z których lub od któ-
rych zosta∏y pozyskane, oraz rodza-
ju obróbki, jakiej zosta∏y poddane;

4) adres miejsca przeznaczenia przy-
wo˝onych produktów pochodzenia
zwierz´cego;

5) okreÊlenie granicznego posterunku
kontroli i zamierzonego terminu
przywozu produktów pochodzenia
zwierz´cego.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1, sk∏ada si´ nie
póêniej ni˝ na 30 dni przed dniem za-
mierzonej wysy∏ki produktów pocho-
dzenia zwierz´cego z paƒstwa trzeciego.

4. G∏ówny Lekarz Weterynarii przed wy-
daniem pozwolenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, mo˝e przeprowadziç
kontrol´ zak∏adu znajdujàcego si´
w paƒstwie trzecim, z którego pocho-
dzà produkty.

5. Pozwolenie wydaje si´, je˝eli produkty
pochodzenia zwierz´cego:

1) pochodzà z paƒstwa trzeciego,
z którego przywóz tych produktów
na terytorium paƒstw Unii Europej-
skiej nie jest zabroniony;

2) nie stanowià zagro˝enia dla zdrowia
publicznego lub zdrowia zwierzàt.

6. W pozwoleniu okreÊla si´ w szczegól-
noÊci:

1) wymagania weterynaryjne dla:

a) produktów pochodzenia zwie-
rz´cego,

b) Êrodków transportu, którymi sà
przewo˝one produkty pochodze-
nia zwierz´cego;

2) sposób wykorzystania produktów
pochodzenia zwierz´cego.

7. G∏ówny Lekarz Weterynarii odmawia
wydania pozwolenia w przypadku,
gdy wniosek nie spe∏nia wymagaƒ,
o których mowa w ust. 2.

8. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, powinno:

1) byç sporzàdzone co najmniej w j´-
zyku polskim oraz j´zyku urz´do-
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wym paƒstwa trzeciego, z którego
sà przywo˝one produkty pochodze-
nia zwierz´cego;

2) potwierdzaç, ˝e zosta∏y spe∏nione
wymagania weterynaryjne dla pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego,
okreÊlone w pozwoleniu wydanym
przez G∏ównego Lekarza Weteryna-
rii, oraz zawieraç numer i dat´ wy-
dania tego pozwolenia.

Art. 6b. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e, w zakresie okreÊlonym przepisami
Unii Europejskiej, wystàpiç do Komisji
Europejskiej z wnioskiem o zatwierdzenie
lub wprowadzenie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej odmiennych ni˝ prze-
widziane w tych przepisach wymagaƒ we-
terynaryjnych, przedk∏adajàc jednocze-
Ênie propozycj´ wymagaƒ weterynaryj-
nych, umo˝liwiajàcych uzyskanie celu
równowa˝nego z celem za∏o˝onym
w obowiàzujàcych przepisach Unii Euro-
pejskiej.”;

6) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie
produkcji lub umieszczania na rynku produk-
tów pochodzenia zwierz´cego odpowiadajà za
bezpieczeƒstwo zdrowotne tych produktów
oraz spe∏nianie wymagaƒ weterynaryjnych
w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci, w tym
wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych
w przepisach o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt.”;

7) w art. 8: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W celu zapewnienia w∏aÊciwej jakoÊci zdro-
wotnej produktów pochodzenia zwierz´ce-
go prowadzi si´ monitorowanie substancji
niedozwolonych, pozosta∏oÊci chemicz-
nych, biologicznych, produktów leczniczych
i ska˝eƒ promieniotwórczych u zwierzàt,
w ich wydzielinach i wydalinach, w tkan-
kach lub narzàdach zwierzàt, w produktach
pochodzenia zwierz´cego, w wodzie prze-
znaczonej do pojenia zwierzàt oraz Êrod-
kach ˝ywienia zwierzàt.”,

b) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) wykaz substancji niedozwolonych obj´tych
monitorowaniem, o którym mowa w ust. 3,

2) zakres badaƒ kontrolnych obj´tych monito-
rowaniem, rodzaj, wielkoÊç i sposób pobie-
rania próbek,”;

8) w art. 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza,
w drodze decyzji, projekt technologiczny za-
k∏adu, je˝eli odpowiada on wymaganiom

okreÊlonym w przepisach wydanych na
podstawie ust. 4 oraz art. 5 ust. 2 albo art. 6
ust. 3.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
do zmiany sposobu u˝ytkowania zak∏adu
lub jego cz´Êci, w szczególnoÊci wielkoÊci
i struktury produkcji lub wyposa˝enia po-
mieszczeƒ produkcyjnych.”;

9) w art. 10:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 2, do-
∏àcza si´ aktualny odpis z Krajowego Reje-
stru Sàdowego albo zaÊwiadczenie z ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, albo za-
Êwiadczenie o wpisie do ewidencji gospo-
darstw rolnych w rozumieniu przepisów
o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci
wraz z nadanym numerem identyfikacyj-
nym — w przypadku pomieszczeƒ gospo-
darstwa.”,

b) w ust. 7 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na rynek krajowy — w przypadku zak∏adów
o ma∏ej zdolnoÊci produkcyjnej oraz zak∏a-
dów wymienionych w za∏àczniku nr 12 do
Traktatu Akcesyjnego,”;

10) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w za-
kresie produkcji produktów pochodze-
nia zwierz´cego prowadzi dokumenta-
cj´ lub rejestr w zakresie okreÊlonym
w przepisach wydanych na podstawie
art. 5 ust. 2.”;

11) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Do produkcji produktów pochodzenia
zwierz´cego przeznaczonych do han-
dlu u˝ywa si´ wy∏àcznie produktów
pochodzenia zwierz´cego pochodzà-
cych z zak∏adów zatwierdzonych.

2. Je˝eli zak∏ady zatwierdzone wymie-
nione w za∏àczniku nr 12 do Traktatu
Akcesyjnego prowadzà produkcj´
mleka i produktów mlecznych przy
u˝yciu mleka surowego niespe∏niajà-
cego wymagaƒ weterynaryjnych, to
takie mleko i produkty mleczne z nie-
go pozyskane przechowuje si´ w od-
dzielnych magazynach, a produkcj´
przy ich u˝yciu prowadzi si´ w od-
dzielnych pomieszczeniach lub w wy-
dzielonym cyklu produkcyjnym.

3. Dopuszcza si´ rozbiór mi´sa lub pro-
dukcj´ produktów mi´snych przy u˝yciu
produktów pochodzenia zwierz´cego
pochodzàcych z zak∏adów niezatwier-
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dzonych i niewymienionych w za∏àczni-
ku nr 12 do Traktatu Akcesyjnego, pod
warunkiem ˝e produkcj´ takà prowadzi
si´ w wydzielonym cyklu produkcyj-
nym, w oddzielnych pomieszczeniach
lub w ró˝nym czasie ni˝ produkcj´ pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego prze-
znaczonych do handlu. Produkty pozy-
skane z takich produktów znakuje si´ tak
jak produkty pochodzenia zwierz´cego
przeznaczone na rynek krajowy.”;

12) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do
handlu produktów pochodzenia zwierz´-
cego pochodzàcych z zak∏adów zatwier-
dzonych wyprodukowanych w sposób
okreÊlony w art. 16 ust. 2 i 3 oraz produk-
tów pochodzenia zwierz´cego pochodzà-
cych z zak∏adów niezatwierdzonych.”;

13) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

1) kwalifikacje wymagane od osób wykonujà-
cych zabiegi odka˝ania lub zwalczania
szkodników w zak∏adach,

2) sposób i warunki uzyskiwania kwalifikacji,
o których mowa w ust. 1, w tym zakres
szkolenia tych osób,

3) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego uzy-
skanie kwalifikacji, 

4) tryb powo∏ywania komisji przeprowadzajà-
cej egzaminy oraz zakres i sposób przepro-
wadzania egzaminu

— majàc na wzgl´dzie spe∏nienie wymagaƒ
weterynaryjnych w zak∏adach oraz ochron´
zdrowia publicznego.”;

14) w art. 22:

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zwierz´ta zaopatrzone w paszport —
w przypadku byd∏a i koniowatych;”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje,
w drodze decyzji, zgod´, o której mowa
w ust. 8 pkt 1 i 3 lit. b, po spe∏nieniu wyma-
gaƒ weterynaryjnych okreÊlonych odpo-
wiednio w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 5 ust. 2 albo art. 6 ust. 3.”;

15) w art. 26 uchyla si´ ust. 1;

16) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Mi´so oraz inne produkty pochodzenia
zwierz´cego przeznaczone do umieszczania
na rynku zaopatruje si´ w handlowy doku-
ment identyfikacyjny.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Handlowy dokument identyfikacyjny, oprócz
informacji, o których mowa w ust. 3, mo˝e
równie˝ zawieraç dodatkowe informacje, je-
˝eli przepisy o wymaganiach weterynaryj-
nych dla poszczególnych produktów pocho-
dzenia zwierz´cego tak stanowià.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Handlowy dokument identyfikacyjny mo˝e
byç zastàpiony fakturà, dokumentem dosta-
wy lub innym dokumentem towarzyszàcym
przesy∏ce, je˝eli dokumenty te zawierajà
wszystkie informacje, o których mowa
w ust. 3 lub 3a, oraz adnotacj´ potwierdza-
jàcà, ˝e sà one jednoczeÊnie handlowymi
dokumentami identyfikacyjnymi.”;

17) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. ˚ywe mi´czaki na poszczególnych eta-
pach produkcji, okreÊlonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 5
ust. 2, zaopatruje si´ w dokument
identyfikujàcy, wystawiony przez po-
wiatowego lekarza weterynarii.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç zastàpiony, na wniosek
podmiotu, pozwoleniem wydanym
przez powiatowego lekarza wetery-
narii, na czas okreÊlony, zezwalajà-
cym na transport ˝ywych mi´czaków,
pod warunkiem ˝e wszystkie etapy
produkcji sà przeprowadzane przez
ten sam podmiot.”.

Art. 4. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decy-
zj´ o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyj-
nego podmiotom, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy dokona∏y zg∏oszenia zamiaru prowadzenia
dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa w art. 1
pkt 1 lit. b, g, i—k ustawy wymienionej w art. 1, w ter-
minie 90 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy.

Art. 5. Paszporty w rozumieniu przepisów rozpo-
rzàdzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów do-
tyczàcych zdrowia zwierzàt, stosowanych do prze-
mieszczania zwierzàt domowych o charakterze nie-
handlowym i zmieniajàcego dyrektyw´ Rady
92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 146 z 13.06.2003) wydane
od dnia 1 paêdziernika 2004 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy przez lekarzy weterynarii na drukach
przekazanych przez okr´gowà rad´ lekarsko-wetery-
naryjnà uznaje si´ za paszporty wydane zgodnie
z przepisami ustawy.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie:

1) art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 40, art. 51 ust. 8
pkt 1, art. 53 ust. 4 oraz art. 61 pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 1,
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2) art. 12 ust. 5 i art. 33 ustawy wymienionej w art. 2,

3) art. 8 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 3

— zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 40, art. 51 ust. 7 pkt 1—3,
art. 53 ust. 4 oraz art. 61 pkt 1 ustawy wymienionej
w art. 1, art. 12 ust. 5 i art. 33 ustawy wymienionej

w art. 2 oraz art. 8 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 3,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 11, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. (poz. 188)

„Za∏àcznik nr 5

WYKAZ CHORÓB ODZWIERZ¢CYCH ORAZ ODZWIERZ¢CYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH
PODLEGAJÑCYCH OBOWIÑZKOWI MONITOROWANIA

1) bruceloza i jej czynniki chorobotwórcze;

2) kampylobakterioza i jej czynniki chorobotwórcze;

3) bàblowica i jej czynniki chorobotwórcze;

4) listerioza (Listeriosis) i jej czynnik chorobotwór-
czy;

5) w∏oÊnica (Trichinellosis) i jej czynniki chorobo-
twórcze;

6) gruêlica wywo∏ana Mycobacterium bovis;

7) werocytotoksyczne Escherichia coli;

8) salmonelloza i jej czynniki chorobotwórcze.”.

189

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie przekszta∏ceƒ w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej w Wa∏brzychu

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych (Dz. U.
Nr 96, poz. 590, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej
w Wa∏brzychu utworzonej na podstawie rozporzàdze-
nia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w spra-
wie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodo-
wej w Wa∏brzychu (Dz. U. Nr 55, poz. 578) dokonuje
si´ zmiany nazwy „Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawo-
dowa w Wa∏brzychu” na nazw´ „Paƒstwowa Wy˝sza
Szko∏a Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wa∏brzy-
chu”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakre-
su dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194,
z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179,
poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.


