
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla: 

1) w∏aÊciwoÊç organów w zakresie higieny i kontroli
produktów pochodzenia zwierz´cego, okreÊlonych
w przepisach:

a) rozporzàdzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiajàcego szczególne przepisy dotyczàce
higieny w odniesieniu do ˝ywnoÊci pochodze-
nia zwierz´cego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004,
str. 55), zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 853/2004”, oraz w przepisach Unii Europej-
skiej wydanych w trybie tego rozporzàdzenia,

b) rozporzàdzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiajàcego szczególne przepisy dotyczàce
organizacji urz´dowych kontroli w odniesieniu
do produktów pochodzenia zwierz´cego prze-
znaczonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004, str. 206), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 854/2004”, oraz w przepi-
sach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego
rozporzàdzenia,

2) wymagania, jakie powinny spe∏niaç produkty po-
chodzenia zwierz´cego wprowadzane na rynek,

3) wymagania, jakie powinny byç spe∏nione przy pro-
dukcji produktów pochodzenia zwierz´cego i przez
te produkty w zakresie nieuregulowanym w prze-
pisach rozporzàdzenia nr 853/2004 oraz w przepi-
sach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego
rozporzàdzenia,

4) sposób przeprowadzania urz´dowych kontroli
w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozpo-
rzàdzenia nr 854/2004 oraz w przepisach Unii Eu-
ropejskiej wydanych w trybie tego rozporzàdzenia

— z uwzgl´dnieniem zasad, obowiàzków i wymagaƒ
okreÊlonych w rozporzàdzeniu (WE) nr 178/2002 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2002 r. ustanawiajàcym ogólne zasady i wymagania
prawa ˝ywnoÊciowego, powo∏ujàcym Europejski
Urzàd ds. Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci oraz ustanawia-
jàcym procedury w zakresie bezpieczeƒstwa ˝ywno-
Êci (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463),
zwanym dalej „rozporzàdzeniem nr 178/2002”, i roz-
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USTAWA

z dnia 16 grudnia 2005 r.

o produktach pochodzenia zwierz´cego1), 2)

————————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej, ustaw´ z dnia

10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu, ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, usta-
w´ z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt oraz ustaw´ z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2) Przepisy niniejszej ustawy:
1) wykonujà postanowienia:

a) rozporzàdzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcego szcze-
gólne przepisy dotyczàce higieny w odniesieniu do ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego (Dz. Urz. UE L 139
z 30.04.2004, str. 55),

b) rozporzàdzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcego szcze-
gólne przepisy dotyczàce organizacji urz´dowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierz´cego
przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206),

c) rozporzàdzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urz´-
dowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnoÊci z prawem paszowym i ˝ywnoÊciowym oraz regu∏ami do-
tyczàcymi zdrowia zwierzàt i dobrostanu zwierzàt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1) w zakresie dotyczàcym pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego;

2) wdra˝ajà postanowienia:
a) dyrektywy Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie Êrodków monitorowania niektórych substancji i ich

pozosta∏oÊci u ˝ywych zwierzàt i w produktach pochodzenia zwierz´cego oraz uchylajàcej dyrektywy 85/358/EWG
i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (Dz. Urz. WE L 125 z 23.05.1996, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 71),

b) 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 18 z 23.01.2003, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 124),

c) dyrektywy 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylajàcej niektóre dyrektywy
dotyczàce higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodze-
nia zwierz´cego przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi i zmieniajàcej dyrektywy Rady 89/662/EWG i 92/118/EWG
oraz decyzj´ Rady 95/408/WE (Dz. Urz. UE L 195 z 30.04.2004, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 44, str. 407),

d) dyrektywy Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcej warunki zdrowia zwierzàt regulujàce przywóz
do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych ˝ywych zwierzàt kopytnych, zmieniajàcej dyrektywy
90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylajàcej dyrektyw´ 72/462/EWG (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 320).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczà og∏oszenia tych
aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.



porzàdzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie hi-
gieny Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. UE L 139
z 30.04.2004, str. 1), zwanym dalej „rozporzàdzeniem
nr 852/2004”.

2. Ustawa okreÊla równie˝ w∏aÊciwoÊç organów In-
spekcji Weterynaryjnej w zakresie urz´dowych kontroli
produktów pochodzenia zwierz´cego, okreÊlonych
w przepisach rozporzàdzenia (WE) nr 882/2004 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie kontroli urz´dowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodnoÊci z prawem paszowym i ˝ywno-
Êciowym oraz regu∏ami dotyczàcymi zdrowia zwierzàt
i dobrostanu zwierzàt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004,
str. 1), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 882/2004”,
oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie
tego rozporzàdzenia, nieuregulowanym w przepisach
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia.

Art. 2. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia.

Art. 3. Sposób post´powania z produktami ubocz-
nymi pochodzenia zwierz´cego, powstajàcymi przy
produkcji produktów pochodzenia zwierz´cego, jest
okreÊlony w przepisach:

1) rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r.
ustanawiajàcego przepisy sanitarne dotyczàce
produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego
nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92);

2) rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawia-
jàcego zasady dotyczàce zapobiegania, kontroli
i zwalczania niektórych przenoÊnych gàbczastych
encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 32, str. 289).

Art. 4. Do post´powania w sprawach indywidual-
nych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyj-
nej stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania admi-
nistracyjnego, chyba ˝e prawodawstwo weterynaryj-
ne, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33,
poz. 287, z póên. zm.3)), stanowi inaczej.

Art. 5. 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 — produkty
pochodzenia zwierz´cego okreÊlone w rozporzà-
dzeniu nr 853/2004 w za∏àczniku I w ust. 8.1;

3) wprowadzanie na rynek — wprowadzanie na rynek
w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporzàdzenia
nr 178/2002;

4) sprzeda˝ bezpoÊrednia — dzia∏alnoÊç, o której mo-
wa w art. 1 ust. 3 lit. c—e rozporzàdzenia
nr 853/2004;

5) produkty pochodzenia zwierz´cego o tradycyjnym
charakterze — produkty rolne i Êrodki spo˝ywcze,
o których mowa w przepisach krajowych i przepi-
sach Unii Europejskiej dotyczàcych oznaczeƒ geo-
graficznych, nazw pochodzenia i Êwiadectw spe-
cyficznego charakteru produktów rolnych i Êrod-
ków spo˝ywczych, oraz produkty rolne i Êrodki
spo˝ywcze umieszczone na liÊcie produktów tra-
dycyjnych, prowadzonej przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rynków rolnych.

Art. 6. 1. Powiatowy lekarz weterynarii jest w∏aÊci-
wym organem w rozumieniu:

1) art. 2 ust. 1 lit. c rozporzàdzenia nr 854/2004,

2) art. 2 pkt 4 rozporzàdzenia nr 882/2004, w zakresie
urz´dowych kontroli produktów pochodzenia
zwierz´cego

— chyba ˝e prawodawstwo weterynaryjne stanowi
inaczej.

2. Powiatowy lekarz weterynarii, w zakresie okreÊlo-
nym w ustawie i nieuregulowanym w przepisach rozpo-
rzàdzenia nr 852/2004, rozporzàdzenia nr 853/2004, roz-
porzàdzenia nr 854/2004 i rozporzàdzenia nr 882/2004
oraz w przepisach wydanych w trybie tych rozporzà-
dzeƒ, wykonuje czynnoÊci zwiàzane ze sprawowaniem
nadzoru nad bezpieczeƒstwem produktów pochodze-
nia zwierz´cego, w tym nad spe∏nianiem wymagaƒ
okreÊlonych przez w∏aÊciwe organy paƒstw trzecich
dla zak∏adów uprawnionych do wysy∏ki produktów
pochodzenia zwierz´cego do tych paƒstw, chyba ˝e
prawodawstwo weterynaryjne stanowi inaczej.

Art. 7. 1. Powiatowy lekarz weterynarii albo urz´-
dowy lekarz weterynarii z upowa˝nienia powiatowego
lekarza weterynarii wydajà decyzje administracyjne
lub wykonujà czynnoÊci w celu realizacji zadaƒ wyni-
kajàcych z przepisów rozporzàdzenia nr 853/2004, roz-
porzàdzenia nr 854/2004 i rozporzàdzenia nr 882/2004
lub z przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie
tych rozporzàdzeƒ.

2. Od decyzji w sprawie oceny mi´sa przys∏uguje
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z∏o˝ony na
piÊmie przed up∏ywem 24 godzin od wydania tej decy-
zji, za poÊrednictwem urz´dowego lekarza weteryna-
rii, do powiatowego lekarza weterynarii. Decyzja po-
wiatowego lekarza weterynarii jest ostateczna.

3. Decyzje administracyjne, o których mowa
w ust. 1, wydaje si´ z urz´du, chyba ˝e prawodawstwo
weterynaryjne stanowi inaczej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sprawy rozstrzygane w dro-
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178,
poz. 1480.



dze decyzji administracyjnych przez powiatowego le-
karza weterynarii albo urz´dowego lekarza weteryna-
rii z upowa˝nienia powiatowego lekarza weterynarii,
wskazujàc, jakie decyzje sà wydawane z urz´du, a ja-
kie na wniosek, w tym treÊç tych wniosków, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie przeprowadzania urz´dowych
kontroli produktów pochodzenia zwierz´cego w jed-
nolity sposób na obszarze ca∏ego kraju oraz realizacj´
celów okreÊlonych w przepisach, o których mowa
w ust. 1.

Art. 8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej wyda-
nych w trybie art. 14 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 852/2004, art. 12 ust. 2 rozporzàdzenia nr 853/2004,
art. 19 ust. 2 rozporzàdzenia nr 854/2004 lub art. 62
ust. 3 rozporzàdzenia nr 882/2004 wynika obowiàzek
podj´cia lub wykonania przez paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej, w∏aÊciwy organ, urz´dowego leka-
rza weterynarii lub zatwierdzonego lekarza weteryna-
rii okreÊlonych zadaƒ lub czynnoÊci w zakresie higieny
lub kontroli produktów pochodzenia zwierz´cego,
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

1) rodzaje zadaƒ lub czynnoÊci okreÊlonych w tych
przepisach, wykonywanych przez organy Inspekcji
Weterynaryjnej lub urz´dowego lekarza weteryna-
rii, lub sposób ich wykonywania, lub

2) szczegó∏owe wymagania dotyczàce higieny lub
kontroli produktów pochodzenia zwierz´cego
w zakresie przekazanym do uregulowania przez
Rzeczpospolità Polskà lub paƒstwa cz∏onkowskie
Unii Europejskiej

— majàc na wzgl´dzie realizacj´ celów okreÊlonych
w przepisach Unii Europejskiej w zakresie prawa
˝ywnoÊciowego, w tym zapewnienie bezpieczeƒstwa
produktów pochodzenia zwierz´cego oraz skutecznej
kontroli tych produktów, a tak˝e zapobieganie zagro-
˝eniom dla zdrowia publicznego, wynikajàcym z pro-
dukcji lub wprowadzania na rynek produktów pocho-
dzenia zwierz´cego oraz ograniczanie lub eliminowa-
nie tych zagro˝eƒ.

Art. 9. 1. Produkty pochodzenia zwierz´cego mogà
byç wprowadzane na rynek, je˝eli zosta∏y pozyskane
od zwierzàt lub ze zwierzàt, które spe∏niajà wymaga-
nia weterynaryjne okreÊlone w przepisach o ochronie
zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt.

2. Produkty pochodzenia zwierz´cego mogà byç
wprowadzane na rynek, je˝eli zosta∏y pozyskane od
zwierzàt lub ze zwierzàt niepochodzàcych z gospodar-
stwa, zak∏adu lub obszaru podlegajàcego ogranicze-
niom, nakazom lub zakazom wydanym na podstawie
przepisów o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt ze wzgl´du na chorob´
zakaênà zwierzàt wymienionà w przepisach wydanych
na podstawie art. 10 ust. 2.

3. Nie wprowadza si´ na rynek mi´sa i produktów
mi´snych, które zosta∏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, po-
dejrzane o chorob´ lub chore na jednà z chorób
zakaênych zwierzàt wymienionà w przepisach wy-
danych na podstawie art. 10 ust. 2,

2) tusze lub cz´Êci tusz zwierzàt, o których mowa
w pkt 1

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

4. Produkty akwakultury wprowadzane na rynek
mogà pochodziç z gospodarstwa podlegajàcego ogra-
niczeniom, nakazom lub zakazom wydanym na pod-
stawie przepisów o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, je˝eli nie sà ry-
bami i mi´czakami zaka˝onymi lub chorymi na jednà
z chorób zakaênych zwierzàt, wymienionà w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2, lub nie po-
chodzà od lub z takich zwierzàt.

Art. 10. 1. Dopuszcza si´ produkcj´ produktów po-
chodzenia zwierz´cego na obszarach podlegajàcych
ograniczeniom wydanym na podstawie przepisów
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób
zakaênych zwierzàt lub wprowadzenie na rynek pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego pochodzàcych z ta-
kich obszarów, je˝eli:

1) produkty te:

a) nie pochodzà z gospodarstwa, w którym podej-
rzewa si´ lub stwierdzono chorob´ zakaênà
zwierzàt wymienionà w przepisach wydanych
na podstawie ust. 2,

b) sà zaopatrzone w Êwiadectwo zdrowia;

2) przy ich produkcji zosta∏y spe∏nione wymagania
okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 2.

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
wprowadzania na rynek produktów pochodzenia
zwierz´cego,

2) sposób produkcji i znakowania produktów, o któ-
rych mowa w ust. 1,

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

— majàc na uwadze ochron´ zdrowia publicznego,
w tym zapobieganie przenoszeniu chorób zakaênych
zwierzàt, oraz obowiàzujàce w tym zakresie przepisy
Unii Europejskiej.

Art. 11. 1. Przy produkcji produktów pochodzenia
zwierz´cego, w zakresie nieuregulowanym w przepi-
sach rozporzàdzenia nr 852/2004 i rozporzàdzenia
nr 853/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wyda-
nych w trybie tych rozporzàdzeƒ, powinny byç spe∏-
nione wymagania zdrowotne, higieniczne, sanitarne,
organizacyjne, lokalizacyjne, techniczne i technolo-
giczne, zwane dalej „wymaganiami weterynaryjny-
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mi”, je˝eli zosta∏y okreÊlone w przepisach wydanych
na podstawie ust. 2, obejmujàce w szczególnoÊci:

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

2) wymagania, jakie powinny byç spe∏nione przy
uboju lub uboju z koniecznoÊci, lub

3) wymagania, jakie powinny spe∏niaç miejsca po-
chodzenia lub przebywania zwierzàt, lub

4) wymagania, jakie powinny spe∏niaç te produkty, lub

5) sposób badania zwierzàt rzeênych i ich mi´sa, mi´-
sa zwierzàt ∏ownych, ryb i produktów rybo∏ów-
stwa, mi´czaków i skorupiaków, lub

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, w tym zakres i sposób prowadzenia
rejestru tych produktów, lub

7) wymagania, jakie powinny byç spe∏nione na po-
szczególnych etapach produkcji, lub

8) wymagania, jakie powinny spe∏niaç osoby wyko-
nujàce czynnoÊci pomocnicze pod nadzorem urz´-
dowego lekarza weterynarii, oraz zakres tych czyn-
noÊci, lub

9) warunki, tryb i zakres prowadzenia kontroli wew-
n´trznej w zak∏adzie, w tym opracowanie, wdro˝e-
nie i realizacj´ systemu analizy zagro˝eƒ i krytycz-
nych punktów kontroli (systemu HACCP), lub

10) sposób znakowania i pakowania tych produktów,
lub

11) wymagania, jakim powinny odpowiadaç Êwiadec-
twa zdrowia, handlowe dokumenty identyfikacyj-
ne lub inne dokumenty do∏àczone do tych produk-
tów, lub

12) wymagania, jakie powinny spe∏niaç Êrodki trans-
portu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania wete-
rynaryjne, jakie powinny byç spe∏nione przy produkcji
produktów pochodzenia zwierz´cego lub przez pro-
dukty pochodzenia zwierz´cego wprowadzane na ry-
nek, w zakresie nieuregulowanym w przepisach roz-
porzàdzenia nr 852/2004 i rozporzàdzenia nr 853/2004
oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w try-
bie tych rozporzàdzeƒ, bioràc pod uwag´ wielkoÊç
produkcji, w tym specyfik´ zak∏adów o ma∏ej zdolno-
Êci produkcyjnej, oraz ochron´ zdrowia publicznego,
w tym potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa produk-
tów pochodzenia zwierz´cego.

Art. 12. 1. Produkty pochodzenia zwierz´cego mo-
gà byç przeznaczone do sprzeda˝y bezpoÊredniej, je-
˝eli przy ich produkcji zosta∏y spe∏nione wymagania

weterynaryjne okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie ust. 2.

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

1) wymagania weterynaryjne, jakie powinny byç
spe∏nione przy produkcji produktów i przez pro-
dukty, o których mowa w ust. 1,

2) wielkoÊç produkcji produktów, o których mowa
w ust. 1, jej zakres, obszar i wymagania weteryna-
ryjne dla miejsc prowadzenia sprzeda˝y bezpo-
Êredniej

— majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicznego,
w tym potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego, oraz realizacj´ ce-
lów okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej wy-
danych w zakresie higieny produktów pochodzenia
zwierz´cego.

Art. 13. 1. Do dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 1
ust. 5 lit. b (ii) rozporzàdzenia nr 853/2004, stosuje si´
przepisy rozporzàdzenia nr 852/2004 i przepisy wyda-
ne w trybie tego rozporzàdzenia, je˝eli dzia∏alnoÊç ta
jest marginalna, lokalna i ograniczona.

2. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 1 ust. 5
lit. b (ii) rozporzàdzenia nr 853/2004, uznaje si´ za mar-
ginalnà, lokalnà i ograniczonà, je˝eli dzia∏alnoÊç ta sta-
nowi jedynie niewielkà cz´Êç produkcji zak∏adu, a za-
k∏ady, do których nast´puje dostawa, znajdujà si´
w bezpoÊrednim sàsiedztwie miejsca prowadzenia
dzia∏alnoÊci, dostawa zaÊ dotyczy jedynie poszczegól-
nych rodzajów produktów pochodzenia zwierz´cego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki po-
zwalajàce na uznanie dzia∏alnoÊci za dzia∏alnoÊç mar-
ginalnà, lokalnà i ograniczonà, w tym zakres, obszar
i wielkoÊç produkcji produktów pochodzenia zwierz´-
cego, majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia publiczne-
go, w tym potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego.

Art. 14. 1. Produkty pochodzenia zwierz´cego
o tradycyjnym charakterze mogà byç wprowadzane
na rynek, je˝eli przy ich produkcji zosta∏y spe∏nione
wymagania weterynaryjne okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania weterynaryjne,
jakie powinny byç spe∏nione przy produkcji produk-
tów pochodzenia zwierz´cego o tradycyjnym charak-
terze i przez te produkty, z zachowaniem trybu i po
spe∏nieniu warunków okreÊlonych w art. 10 ust. 5—7
rozporzàdzenia nr 853/2004, oraz majàc na wzgl´dzie
ochron´ zdrowia publicznego, w tym potrzeb´ zapew-
nienia bezpieczeƒstwa tych produktów, oraz realizacj´
celów okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej wy-
danych w zakresie higieny produktów pochodzenia
zwierz´cego.
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Art. 15. 1. Przepisy rozporzàdzenia nr 854/2004
i rozporzàdzenia nr 882/2004 w zakresie urz´dowych
kontroli produktów pochodzenia zwierz´cego oraz
przepisy Unii Europejskiej wydane w trybie tych roz-
porzàdzeƒ stosuje si´ odpowiednio do kontroli wyma-
gaƒ, o których mowa w art. 11—14.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w zakre-
sie nieuregulowanym w przepisach, o których mowa
w ust. 1, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, ro-
dzaje czynnoÊci wykonywanych przez organy Inspek-
cji Weterynaryjnej lub urz´dowych lekarzy weterynarii
w ramach urz´dowej kontroli produktów pochodzenia
zwierz´cego i sposób przeprowadzania tej kontroli,
w tym prowadzenia dokumentacji zwiàzanej z kontro-
là, majàc na wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwego wy-
konywania czynnoÊci urz´dowych.

Art. 16. 1. Niedopuszczalne jest podawanie zwie-
rz´tom, z których lub od których pozyskuje si´ produk-
ty pochodzenia zwierz´cego, substancji niedozwolo-
nych oraz pozyskiwanie takich produktów od zwierzàt
lub ze zwierzàt, w których tkankach lub narzàdach
stwierdzono obecnoÊç tych 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˝e-
li up∏ynà∏ okres karencji okreÊlony dla tych substancji.

3. W celu zapewnienia bezpieczeƒstwa produktów
pochodzenia zwierz´cego prowadzi si´ monitorowa-
nie substancji niedozwolonych, pozosta∏oÊci chemicz-
nych, biologicznych, produktów leczniczych i ska˝eƒ
promieniotwórczych u zwierzàt, w ich wydzielinach
i wydalinach, w tkankach lub narzàdach zwierzàt,
w produktach pochodzenia zwierz´cego, w wodzie
przeznaczonej do pojenia zwierzàt oraz Êrodkach ˝y-
wienia zwierzàt.

4. Za zwierz´ta poddane ubojowi w rzeêni, w któ-
rych tkankach lub narzàdach stwierdzono obecnoÊç
substancji niedozwolonych lub pozosta∏oÊci produk-
tów leczniczych w iloÊciach przekraczajàcych dopusz-
czalne poziomy, okreÊlone w rozporzàdzeniu Rady
(EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawia-
jàcym wspólnotowà procedur´ dla okreÊlania maksy-
malnego limitu pozosta∏oÊci weterynaryjnych produk-
tów leczniczych w Êrodkach spo˝ywczych pochodze-
nia zwierz´cego (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10,
str. 111), nie przys∏uguje odszkodowanie.

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

1) wykaz substancji niedozwolonych obj´tych moni-
torowaniem, o którym mowa w ust. 3,

2) zakres badaƒ przeprowadzanych w ramach moni-
torowania, o którym mowa w ust. 3, rodzaj, wiel-
koÊç i sposób 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 lub w gospo-
darstwach w zwiàzku z monitorowaniem substan-
cji niedozwolonych lub pozosta∏oÊci, o których
mowa w ust. 3

— majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicznego,
w tym potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego, oraz przepisy Unii
Europejskiej wydane w tym zakresie.

Art. 17. 1. Niedopuszczalny jest ubój poza rzeênià:

1) byd∏a i zwierzàt jednokopytnych oraz

2) innych zwierzàt w zakresie nieuregulowanym
w przepisach rozporzàdzenia nr 853/2004 oraz
w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie
tego rozporzàdzenia, je˝eli mi´so pozyskane z tych
zwierzàt ma byç wprowadzone na rynek.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do ma∏ych
iloÊci drobiu lub zaj´czaków poddanych ubojowi przez
producenta w gospodarstwie w celu sprzeda˝y bezpo-
Êredniej.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku
poddawania ubojowi z koniecznoÊci domowych zwie-
rzàt kopytnych.

Art. 18. 1. Szkolenia osób, o których mowa w roz-
porzàdzeniu nr 853/2004 w za∏àczniku III w sekcji IV
w rozdziale I w ust. 1, prowadzi si´ po uzyskaniu upo-
wa˝nienia powiatowego lekarza weterynarii.

2. Powiatowy lekarz weterynarii udziela, w drodze
decyzji administracyjnej, upowa˝nienia, o którym mo-
wa w ust. 1, je˝eli podmiot zamierzajàcy prowadziç
szkolenie przedstawi, w celu zapewnienia, ˝e osoby
przeszkolone uzyskajà wiedz´ i umiej´tnoÊci, o któ-
rych mowa w rozporzàdzeniu nr 853/2004 w za∏àczni-
ku III w sekcji IV w rozdziale I w ust. 1, program szko-
lenia i plan jego realizacji oraz list´ osób przygotowa-
nych do prowadzenia tego szkolenia.

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

1) szczegó∏owy zakres tematów, jaki powinien zawie-
raç program szkolenia, o którym mowa w ust. 2,
obejmujàcy zagadnienia okreÊlone w rozporzàdze-
niu nr 853/2004 w za∏àczniku III w sekcji IV w roz-
dziale I w ust. 4,

2) szczegó∏owe warunki i sposób przeprowadzania
szkolenia, o którym mowa w ust. 1,

3) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego ukoƒczenie
szkolenia, o którym mowa w ust. 1,

4) wzór oÊwiadczenia, o którym mowa w rozporzà-
dzeniu nr 853/2004 w za∏àczniku III w sekcji IV
w rozdziale II w ust. 4 w lit. a,
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5) sposób przekazywania informacji, o których mowa
w rozporzàdzeniu nr 853/2004 w za∏àczniku III
w sekcji IV w rozdziale II w ust. 4 w lit. b

— majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicznego
oraz zapewnienie mo˝liwoÊci sprawowania prawi-
d∏owego nadzoru nad produktami pochodzenia zwie-
rz´cego pochodzàcymi ze zwierzàt ∏ownych, a tak˝e
przepisy Unii Europejskiej wydane w tym zakresie.

Art. 19. 1. Podmioty zamierzajàce prowadziç dzia-
∏alnoÊç w zakresie produkcji produktów pochodzenia
zwierz´cego przed uzyskaniem pozwolenia na budo-
w´ zak∏adu sà obowiàzane:

1) sporzàdziç projekt technologiczny zak∏adu i prze-
s∏aç go wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tego
projektu powiatowemu lekarzowi weterynarii w∏a-
Êciwemu ze wzgl´du na planowane miejsce pro-
wadzenia tej dzia∏alnoÊci;

2) powiadomiç pisemnie powiatowego lekarza wete-
rynarii, o którym mowa w pkt 1, o zakresie i wiel-
koÊci produkcji oraz rodzaju produktów pochodze-
nia zwierz´cego, które majà byç produkowane
w tym zak∏adzie.

2. Powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza, w dro-
dze decyzji administracyjnej, projekt technologiczny
zak∏adu, je˝eli odpowiada on wymaganiom okreÊlo-
nym w przepisach wydanych na podstawie ust. 5,
w terminie 30 dni od dnia wszcz´cia post´powania
w tej sprawie.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
zmiany sposobu u˝ytkowania zak∏adu lub jego cz´Êci,
w szczególnoÊci zakresu i wielkoÊci produkcji lub wy-
posa˝enia pomieszczeƒ produkcyjnych.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do ∏odzi, ku-
trów, statków rybackich, statków przetwórni, zak∏a-
dów produkujàcych mi´czaki, gospodarstw oraz pod-
miotów zamierzajàcych prowadziç dzia∏alnoÊç w za-
kresie transportu lub produkcji podstawowej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania, jakie powinien
spe∏niaç projekt technologiczny zak∏adu, majàc na
wzgl´dzie zakres i wielkoÊç produkcji oraz ochron´
zdrowia publicznego, w tym potrzeb´ zapewnienia
bezpieczeƒstwa produktów pochodzenia zwierz´cego.

Art. 20. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, na obsza-
rze swojej w∏aÊciwoÊci:

1) prowadzi rejestr zak∏adów, które podlegajà reje-
stracji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b rozporzàdzenia
nr 853/2004, oraz wykaz podmiotów prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç rejestrowanà;

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach za-
twierdzania, zawieszania albo cofania zatwierdze-
nia, warunkowego zatwierdzenia albo przed∏u˝a-
nia warunkowego zatwierdzenia zak∏adów, które
podlegajà zatwierdzeniu zgodnie z art. 4 ust. 2 roz-
porzàdzenia nr 853/2004 oraz w trybie i na zasa-

dach okreÊlonych w art. 31 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 882/2004, i prowadzi wykaz zatwierdzonych za-
k∏adów.

2. Decyzje administracyjne w sprawie zawieszania
i cofania zatwierdzenia zak∏adów podlegajà natych-
miastowemu wykonaniu.

Art. 21. 1. Wniosek o wpis do rejestru zak∏adów
oraz wniosek o zatwierdzenie zak∏adu sk∏ada si´ w for-
mie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed
dniem rozpocz´cia planowanej dzia∏alnoÊci.

2. Wniosek zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci, która ma
byç prowadzona, w tym rodzaju produktów po-
chodzenia zwierz´cego, które majà byç produko-
wane w tym zak∏adzie;

3) okreÊlenie lokalizacji zak∏adu, w którym ma byç
prowadzona dzia∏alnoÊç.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego albo

2) zaÊwiadczenie z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, albo

3) kopi´ zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego WE udzielonego przez inne paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej — w przypadku
gdy wnioskodawca b´dàcy cudzoziemcem, w ro-
zumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza
prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà na podstawie
przepisów obowiàzujàcych w tym zakresie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

4) zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw
rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym sys-
temie ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyz-
nanie p∏atnoÊci zawierajàce numer identyfikacyjny
— w przypadku pomieszczeƒ gospodarstwa, z wy-
∏àczeniem gospodarstw rybackich.

4. Powiatowy lekarz weterynarii wydajàc decyzj´
administracyjnà o wpisie do rejestru zak∏adów albo
zatwierdzeniu zak∏adu, nadaje temu zak∏adowi wetery-
naryjny numer identyfikacyjny.

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

1) prowadzenia rejestru zak∏adów, wykazu podmio-
tów prowadzàcych dzia∏alnoÊç rejestrowanà oraz
wykazu zatwierdzonych zak∏adów, a tak˝e zakres
danych i informacji obj´tych rejestrem i tymi wy-
kazami, majàc na wzgl´dzie rodzaj dzia∏alnoÊci ob-
j´tej rejestracjà, mo˝liwoÊç wpisywania istotnych
informacji dotyczàcych zak∏adów oraz sprawnà ak-
tualizacj´ tych informacji;
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2) ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyj-
nego, majàc na wzgl´dzie mo˝liwoÊç identyfikacji
zak∏adu, miejsca produkcji i rodzaju produktów
pochodzenia zwierz´cego. 

Art. 22. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje,
za poÊrednictwem wojewódzkiego lekarza weteryna-
rii, G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii informacje za-
warte w rejestrze i wykazach, o których mowa
w art. 20 ust. 1, w tym informacje o ka˝dej zmianie sta-
nu faktycznego lub prawnego ujawnionego w reje-
strze albo wykazach.

Art. 23. 1. Powiatowy lekarz weterynarii zakazuje,
w drodze decyzji administracyjnej, wysy∏ki produktów
pochodzenia zwierz´cego pochodzàcych z zak∏adu
uprawnionego do wysy∏ki do paƒstwa trzeciego, je˝e-
li zak∏ad lub produkty nie spe∏niajà wymagaƒ okreÊlo-
nych przez w∏aÊciwe organy tego paƒstwa. Decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu.

2. Powiatowy lekarz weterynarii o wydaniu decyzji,
o której mowa w ust. 1, powiadamia, za poÊrednic-
twem wojewódzkiego lekarza weterynarii, G∏ównego
Lekarza Weterynarii.

3. Powiatowy lekarz weterynarii uchyla, w drodze
decyzji administracyjnej, zakaz, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli przeprowadzona kontrola zak∏adu,
o którym mowa w ust. 1, lub produktów pochodzenia
zwierz´cego pochodzàcych z tego zak∏adu, potwierdzi
spe∏nianie wymagaƒ okreÊlonych przez w∏aÊciwe or-
gany tego paƒstwa. Decyzja podlega natychmiasto-
wemu wykonaniu.

Art. 24. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
jest organem w∏aÊciwym w sprawach:

1) powiadamiania, przyjmowania zawiadomieƒ i prze-
kazywania uwag do Komisji Europejskiej zgodnie
z art. 10 ust. 5 i 6 rozporzàdzenia nr 853/2004;

2) notyfikacji Komisji Europejskiej oraz innym paƒ-
stwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej krajowych
Êrodków, o których mowa w art. 17 ust. 3—5 roz-
porzàdzenia nr 854/2004;

3) przyjmowania powiadomieƒ i przekazywania
uwag do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 17
ust. 6 rozporzàdzenia nr 854/2004;

4) przekazywania Komisji Europejskiej wyników pro-
jektów pilota˝owych zgodnie z art. 17 ust. 8 rozpo-
rzàdzenia nr 854/2004.

2. G∏ówny Lekarz Weterynarii jest organem w∏aÊci-
wym w zakresie:

1) udost´pniania innym paƒstwom cz∏onkowskim
Unii Europejskiej wykazu zatwierdzonych zak∏a-
dów;

2) przyjmowania notyfikacji oraz zg∏aszania uwag
i zastrze˝eƒ dotyczàcych wykazów zak∏adów,
o których mowa w art. 12 ust. 4 rozporzàdzenia
nr 854/2004;

3) powiadamiania oraz sk∏adania oÊwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 2 lit. b (ii) rozporzàdzenia
nr 854/2004.

Art. 25. Kto:

1) podaje zwierz´tom substancje niedozwolone lub
wykorzystuje zwierz´ta, którym podawano sub-
stancje niedozwolone, do produkcji produktów
pochodzenia zwierz´cego, z wy∏àczeniem zwie-
rzàt, którym podawano substancje o dzia∏aniu be-
ta-agonistycznym oraz hormonalnym, w tym tyre-
ostatycznym, w celu leczniczym lub zootechnicz-
nym, po up∏ywie karencji,

2) poddaje ubojowi zwierz´ta poza rzeênià wbrew
przepisom art. 17

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do roku.

Art. 26. 1. Kto:

1) prowadzàc przedsi´biorstwo sektora spo˝ywcze-
go: 

a) nie wykonuje obowiàzków lub narusza wyma-
gania:

— w zakresie dotyczàcym produktów pochodze-
nia zwierz´cego, okreÊlone w rozporzàdzeniu
nr 852/2004 lub w przepisach Unii Europej-
skiej wydanych w trybie art. 14 ust. 2 tego
rozporzàdzenia, lub

— okreÊlone w rozporzàdzeniu nr 853/2004 lub
w przepisach Unii Europejskiej wydanych
w trybie art. 12 ust. 2 tego rozporzàdzenia,
lub 

b) uniemo˝liwia lub utrudnia przeprowadzenie
urz´dowych kontroli w zakresie okreÊlonym
w rozporzàdzeniu nr 854/2004 lub przepisach
Unii Europejskiej wydanych w trybie art. 19
ust. 2 tego rozporzàdzenia,

2) prowadzàc produkcj´ produktów pochodzenia
zwierz´cego, powoduje zagro˝enie dla zdrowia
publicznego, nie zapewniajàc spe∏niania przez:

a) produkty pochodzenia zwierz´cego wprowadza-
ne na rynek wymagaƒ okreÊlonych dla tych pro-
duktów lub

b) wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych w usta-
wie lub przepisach wydanych na jej podstawie

— podlega karze pieni´˝nej do wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej trzydziestokrotnego przeci´tnego wynagro-
dzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej za rok
poprzedzajàcy, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç kar pieni´˝nych
za naruszenia, o których mowa w ust. 1, ró˝nicujàc je
w zale˝noÊci od rodzaju tych naruszeƒ, spo∏ecznej
szkodliwoÊci czynu i stopnia zagro˝enia dla bezpie-
czeƒstwa produktów pochodzenia zwierz´cego.
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Art. 27. 1. Kary pieni´˝ne wymierza, w drodze de-
cyzji administracyjnej, powiatowy lekarz weterynarii.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega na-
tychmiastowemu wykonaniu.

3. Termin zap∏aty kary pieni´˝nej wynosi 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji, o której mowa w ust. 1.

Art. 28. 1. Kary pieni´˝nej nie nak∏ada si´, je˝eli od
dnia pope∏nienia czynu up∏yn´∏o 5 lat.

2. Wymierzonej kary pieni´˝nej nie pobiera si´ po
up∏ywie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji
o na∏o˝eniu kary.

3. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2,
przerywa si´ przez dokonanie pierwszej czynnoÊci eg-
zekucyjnej, o której ukarany zosta∏ powiadomiony.

4. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia
biegnie on na nowo od dnia nast´pujàcego po dniu,
w którym zastosowano Êrodek egzekucyjny.

5. Kolejne wszcz´cie post´powania egzekucyjnego
nie przerywa biegu przedawnienia.

Art. 29. Egzekucja wymierzonych kar pieni´˝nych
nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Art. 30. Kary pieni´˝ne stanowià dochód bud˝etu
paƒstwa i sà wp∏acane na rachunek bankowy powia-
towego inspektoratu weterynarii.

Art. 31. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o we-
terynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165,
poz. 1590 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w tytule odnoÊnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Przepisy niniejszej ustawy:

1) wdra˝ajà postanowienia:

a) dyrektywy Rady 91/496/EWG z dnia 15 lip-
ca 1991 r. ustanawiajàcej zasady regulu-
jàce organizacj´ kontroli weterynaryj-
nych zwierzàt wprowadzanych na rynek
Wspólnoty z paƒstw trzecich i zmieniajà-
cej dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG
oraz 90/675/EWG (Dz. Urz. WE L 268
z 24.09.1991, str. 56; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 58),

b) dyrektywy Rady 97/78/WE z dnia 18 grud-
nia 1997 r. ustanawiajàcej zasady regulu-
jàce organizacj´ kontroli weterynaryjnych
produktów wprowadzanych do Wspólno-
ty z paƒstw trzecich (Dz. Urz. WE L 24
z 30.01.1998, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 22,
str. 247);

2) wykonujà postanowienia rozporzàdzenia
(WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
kontroli urz´dowych przeprowadzanych
w celu sprawdzenia zgodnoÊci z prawem pa-
szowym i ˝ywnoÊciowym oraz regu∏ami do-
tyczàcymi zdrowia zwierzàt i dobrostanu
zwierzàt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004,
str. 1).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie, dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie
specjalne.”;

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

„Art. 1a. Produkty, o których mowa w art. 1, pod-
daje si´ dodatkowo urz´dowej kontroli,
o której mowa w rozporzàdzeniu (WE)
nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie kontroli urz´dowych przeprowadza-
nych w celu sprawdzenia zgodnoÊci
z prawem paszowym i ˝ywnoÊciowym
oraz regu∏ami dotyczàcymi zdrowia zwie-
rzàt i dobrostanu zwierzàt (Dz. Urz.
UE L 165 z 30.04.2004, str. 1), zwanym da-
lej „rozporzàdzeniem nr 882/2004”, na
zasadach w nim okreÊlonych.”;

3) w art. 2: 

a) w ust. 1 pkt 9—11 otrzymujà brzmienie:

„9) produkty — produkty:

a) w rozumieniu przepisów o kontroli wete-
rynaryjnej w handlu,

b) okreÊlone w rozporzàdzeniu (WE)
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r. usta-
nawiajàcym przepisy sanitarne dotyczà-
ce produktów ubocznych pochodzenia
zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo-
˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273
z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92),

c) pozyskane od zwierzàt lub ze zwierzàt
oraz produkty pozyskane z takich produk-
tów, przeznaczone do spo˝ycia przez lu-
dzi, a tak˝e ˝ywe zwierz´ta przeznaczone
bezpoÊrednio do spo˝ycia przez ludzi,

d) okreÊlone w rozporzàdzeniu (WE)
nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. usta-
nawiajàcym szczególne przepisy doty-
czàce organizacji urz´dowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodze-
nia zwierz´cego przeznaczonych do spo-
˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139
z 30.04.2004, str. 206)

— oraz s∏om´ i siano;

10) przesy∏ka zwierzàt — okreÊlonà liczb´ zwie-
rzàt tego samego gatunku, obj´tych tym sa-
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mym Êwiadectwem weterynaryjnym lub in-
nym dokumentem, transportowanych jed-
nym Êrodkiem transportu oraz pochodzàcych
z jednego paƒstwa trzeciego lub jego cz´Êci;

11) przesy∏ka produktów — okreÊlonà liczb´ lub
iloÊç produktów tego samego rodzaju, obj´-
tych tym samym Êwiadectwem weteryna-
ryjnym lub innym dokumentem, transporto-
wanych jednym Êrodkiem transportu oraz
pochodzàcych z jednego paƒstwa trzeciego
lub jego cz´Êci;”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Urz´dowy lekarz weterynarii wykonuje za-
dania w∏aÊciwego organu w zakresie prze-
prowadzania urz´dowej kontroli produktów,
o których mowa w art. 1, w sposób okreÊlo-
ny w rozporzàdzeniu nr 882/2004 lub w prze-
pisach Unii Europejskiej wydanych w trybie
tego rozporzàdzenia.”;

4) w art. 10:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaopatrzona w orygina∏ Êwiadectwa wetery-
naryjnego sporzàdzonego co najmniej
w jednym z j´zyków urz´dowych paƒstwa
granicznego posterunku kontroli oraz paƒ-
stwa koƒcowego przeznaczenia, wydanego
przez w∏aÊciwà w∏adz´ paƒstwa pochodze-
nia;”,

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

„3a. Przesy∏ka produktów do celów innych ni˝
dopuszczenie do wolnego obrotu mo˝e
byç wprowadzana, je˝eli jest:

1) zaopatrzona w orygina∏ Êwiadectwa we-
terynaryjnego sporzàdzonego co naj-
mniej w jednym z j´zyków urz´dowych
paƒstwa granicznego posterunku kon-
troli oraz paƒstwa koƒcowego przezna-
czenia, wydanego przez w∏aÊciwà w∏a-
dz´ paƒstwa pochodzenia;

2) oznakowana w sposób umo˝liwiajàcy jej
identyfikacj´.”;

5) w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) po przeprowadzeniu weterynaryjnej kontroli
granicznej lub po opuszczeniu stacji kwaran-
tanny przez przesy∏k´ graniczny lekarz wetery-
narii potwierdzi, ˝e przesy∏ka ta spe∏nia wyma-
gania okreÊlone w ustawie;”;

6) w art. 33 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przy wprowadzaniu produktów pochodzenia
zwierz´cego przeznaczonych do spo˝ycia przez
za∏og´ i pasa˝erów w Êrodkach transportu
w komunikacji mi´dzynarodowej oraz produk-
tów pochodzenia zwierz´cego zamawianych
za poÊrednictwem poczty, telefonu i Internetu
stosuje si´ wymagania weterynaryjne okreÊlo-
ne w przepisach wydanych na podstawie
art. 25 rozporzàdzenia nr 882/2004.”;

7) uchyla si´ art. 39;

8) w art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli dodatkowa kontrola, o której mowa
w ust. 2, potwierdzi naruszenie przepisów
ustawy lub przepisów odr´bnych w zakresie
weterynaryjnej kontroli granicznej, to przesy∏-
ka lub jej cz´Êç zostaje odes∏ana lub zniszczo-
na na zasadach okreÊlonych w art. 34.”;

9) w art. 44 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odes∏aniem przesy∏ki zwierzàt do paƒstwa
trzeciego,”,

b) uchyla si´ pkt 7.

Art. 32. W ustawie z dnia 10 grudnia 2003 r. o kon-
troli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16,
poz. 145) za∏àcznik nr 2 otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku.

Art. 33. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z póên.
zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce 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 lub wykonujàce te przepi-
sy, w szczególnoÊci przepisy o weteryna-
ryjnej kontroli granicznej, kontroli wetery-
naryjnej w handlu, produktach pochodze-
nia zwierz´cego, ochronie zdrowia zwie-
rzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, a tak˝e o ochronie zwierzàt.”;

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

„Art. 4a. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i spo-
sób wspó∏pracy organów Inspekcji Wete-
rynaryjnej z organami celnymi, w tym
przy kontroli przemieszczanych w celach
niehandlowych zwierzàt domowych to-
warzyszàcych podró˝nym, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie sprawnej kontroli
przeprowadzanej przez te organy oraz
ochron´ zdrowia publicznego.”;

3) w art. 5 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zadania i czynnoÊci zatwierdzonego lekarza
weterynarii okreÊlone w przepisach Unii Euro-
pejskiej wykonuje urz´dowy lekarz weteryna-
rii.”.
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Art. 34. 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 oraz z 2005 r.
Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przywozu zwierzàt, niejadalnych produktów
pochodzenia zwierz´cego i ubocznych produk-
tów zwierz´cych (wymagania przywozowe)
oraz przewozu zwierzàt,”;

2) w art. 2:
a) po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) przewóz — tranzyt w rozumieniu przepi-
sów prawa celnego;”,

b) pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37) miejsce gromadzenia zwierzàt — punkt

zbiorczy i punkt skupu lub pomieszczenie,
w przypadku owiec i kóz, w których byd∏o,
Êwinie, owce, kozy i koniowate pochodzà-
ce z ró˝nych gospodarstw sà grupowane
w celu sformowania przesy∏ek zwierzàt
przeznaczonych do handlu, przy czym
w przypadku byd∏a i Êwiƒ mo˝e to byç rów-
nie˝ gospodarstwo pochodzenia tych zwie-
rzàt;”;

3) w art. 6 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Powiatowy lekarz weterynarii wydajàc decyzj´,

o której mowa w ust. 2, nadaje weterynaryjny
numer identyfikacyjny podmiotowi prowadzà-
cemu dzia∏alnoÊç okreÊlonà w art. 4 ust. 3.”;

4) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania we-
terynaryjnego numeru identyfikacyjnego nada-
wanego podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
nadzorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1
lit. a—l oraz lit. o, majàc na wzgl´dzie zapew-
nienie w∏aÊciwego sprawowania nadzoru nad
prowadzeniem danego rodzaju dzia∏alnoÊci.”;

5) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w przypadku podejrzenia wystàpienia lub
wystàpienia choroby zakaênej na terytorium
paƒstwa trzeciego lub jego cz´Êci mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, zakazaç przywozu
zwierzàt lub produktów, które mogà przeno-
siç t´ chorob´, z ca∏ego terytorium tego
paƒstwa lub z jego cz´Êci, majàc na uwadze
ochron´ zdrowia publicznego i ochron´
zdrowia zwierzàt oraz obowiàzujàce w tym
zakresie przepisy Unii Europejskiej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zakaz obowiàzuje do czasu wydania przez
Komisj´ Europejskà decyzji w sprawie zaka-
zu przywozu zwierzàt lub produktów.”;

6) po rozdziale 3 dodaje si´ rozdzia∏ 3a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 3a

Wymagania weterynaryjne 
dla przewozu zwierzàt

Art. 18a. Dopuszcza si´ przewóz przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zwierzàt wy-
∏àcznie z tych paƒstw trzecich lub ich cz´-
Êci, które znajdujà si´ na listach og∏asza-
nych przez Komisj´ Europejskà, je˝eli:
1) sà spe∏nione wymagania zdrowotne

dla zwierzàt okreÊlone przy przewozie
danego gatunku zwierzàt;

2) przesy∏ka zwierzàt w rozumieniu prze-
pisów o weterynaryjnej kontroli gra-
nicznej jest zaopatrzona w orygina∏
Êwiadectwa zdrowia.

Art. 18b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
magania weterynaryjne, w tym wyma-
gania zdrowotne dla zwierzàt, przy
przewozie zwierzàt, z uwzgl´dnieniem
ich gatunku i przeznaczenia, bioràc
pod uwag´ stan bezpieczeƒstwa epi-
zootycznego i epidemicznego paƒstwa
trzeciego, z którego one pochodzà.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdze-
nia:
1) wymagania, jakim powinny odpo-

wiadaç Êwiadectwa zdrowia przy
przewozie zwierzàt, i sposób ich wy-
stawiania lub

2) wzory Êwiadectw zdrowia przy prze-
wozie zwierzàt 

— z uwzgl´dnieniem gatunku i prze-
znaczenia zwierzàt oraz majàc na
wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakre-
sie przepisy Unii Europejskiej.”;

7) w art. 24b ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wykaz przejÊç granicznych,
o których mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie sprawnej kontroli zwierzàt do-
mowych towarzyszàcych podró˝nym, prze-
mieszczanych w celach niehandlowych.”;

8) w art. 44:

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

„1a. W przypadku zagro˝enia wystàpienia cho-
roby zakaênej zwierzàt powiatowy lekarz
weterynarii mo˝e, w drodze decyzji:

1) nakazaç odosobnienie, strze˝enie lub
obserwacj´ zwierzàt chorych lub zaka˝o-
nych albo podejrzanych o zaka˝enie lub
o chorob´;
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2) zakazaç wydawania Êwiadectw zdrowia,
dokumentów handlowych lub przewozo-
wych;

3) nakazaç oczyszczenie i odka˝enie miejsc
oraz Êrodków transportu, a tak˝e odka˝e-
nie, zniszczenie lub usuni´cie w sposób
wykluczajàcy niebezpieczeƒstwo szerze-
nia si´ choroby zakaênej zwierzàt Êród-
ków ˝ywienia zwierzàt, Êció∏ki, nawozów
naturalnych w rozumieniu przepisów
o nawozach i nawo˝eniu, oraz przedmio-
tów, z którymi mia∏y kontakt zwierz´ta
chore, zaka˝one lub podejrzane o zaka-
˝enie lub o chorob´;

4) nakazaç odka˝anie rzeczy osób, które
mia∏y lub mog∏y mieç kontakt ze zwie-
rz´tami chorymi, zaka˝onymi lub podej-
rzanymi o zaka˝enie lub o chorob´;

5) zakazaç karmienia zwierzàt okreÊlonymi
Êrodkami ˝ywienia zwierzàt lub pojenia
z okreÊlonych zbiorników i uj´ç wody;

6) nakazaç:

a) badanie kliniczne zwierzàt z pobra-
niem próbek do badaƒ laboratoryj-
nych,

b) przeprowadzenie sekcji zw∏ok zwie-
rz´cych z pobraniem próbek do badaƒ
laboratoryjnych,

c) wykonywanie okreÊlonych zabiegów
na zwierz´tach, w tym przeprowadza-
nie szczepieƒ.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 1a, na-
daje si´ rygor natychmiastowej wykonalno-
Êci.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 pkt 3 i ust. 1a pkt 2 nie sto-
suje si´ do wydawania Êwiadectw zdrowia
w przypadku ˝ywych ryb i mi´czaków oraz
produktów akwakultury, o których mowa
w art. 31 ust. 1a.”; 

9) w art. 45 w ust. 1 w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) nakazaç utrzymywanie zwierzàt, w tym ich
karmienie lub pojenie, w okreÊlony sposób.”;

10) w art. 46 w ust. 3 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a
w brzmieniu:

„8a) nakazuje utrzymywanie zwierzàt, w tym ich
karmienie lub pojenie, w okreÊlony sposób,
lub”;

11) po art. 48 dodaje si´ art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w przypadku gdy z przepisów Unii Euro-
pejskiej dotyczàcych zwalczania chorób
zakaênych zwierzàt lub zapobiegania
tym chorobom wynika obowiàzek pod-

j´cia lub wykonania przez paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej, w∏aÊci-
wy organ lub urz´dowego lekarza wete-
rynarii okreÊlonych zadaƒ lub czynno-
Êci, w tym wydania nakazów, zakazów
lub ograniczeƒ innych ni˝ okreÊlone
w art. 44 ust. 1 i ust. 1a, art. 45 ust. 1,
art. 46 ust. 3 oraz art. 47 ust. 1, w drodze
rozporzàdzenia:

1) wydaje nakazy, zakazy lub ogranicze-
nia wynikajàce z przepisów Unii Eu-
ropejskiej lub

2) okreÊla rodzaje zadaƒ lub czynnoÊci
okreÊlonych w przepisach Unii Euro-
pejskiej, wykonywanych przez orga-
ny Inspekcji Weterynaryjnej lub urz´-
dowego lekarza weterynarii, lub spo-
sób ich wykonywania

— majàc na wzgl´dzie realizacj´ celów
okreÊlonych w przepisach Unii Europej-
skiej dotyczàcych zwalczania lub zapo-
biegania chorobom zakaênym zwierzàt,
w tym zapewnienie bezpieczeƒstwa epi-
zootycznego, w szczególnoÊci zapobie-
ganie, ograniczanie lub eliminowanie
zagro˝eƒ dla zdrowia publicznego, wy-
nikajàcych z wyst´powania lub zagro˝e-
nia chorobà zakaênà zwierzàt.”;

12) uchyla si´ art. 56a;

13) w art. 61 w pkt 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:
„szczegó∏owy sposób i tryb zwalczania chorób
zakaênych zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi
zwalczania lub zapobiegania tym chorobom,
a w szczególnoÊci:”,

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Êrodki, o których mowa w art. 44 ust. 1
i ust. 1a, art. 45 ust. 1 oraz art. 46 ust. 3, sto-
sowane przy zwalczaniu chorób lub zapo-
bieganiu chorobom, w tym sposób i warun-
ki okreÊlenia ogniska choroby, obszaru za-
powietrzonego i zagro˝onego,”;

14) w art. 77 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wbrew zakazowi przywozi produkty pocho-
dzenia zwierz´cego, o których mowa w prze-
pisach o produktach pochodzenia zwierz´ce-
go,”;

15) w art. 78:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie stosuje si´ do nakazów, zakazów lub
ograniczeƒ wydanych w celu zwalczania
choroby zakaênej zwierzàt lub zapobiegania
takiej chorobie, wymienionych w art. 44
ust. 1 pkt 1, 3, 6, 9, pkt 10 lit. c, pkt 12—14,
ust. 1a pkt 1, 2 i 6 lit. c, art. 45 ust. 1 
pkt 2—6 i 10 oraz art. 46 ust. 3 pkt 2—6
i 8a,”,
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b) dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) nie stosuje si´ do nakazu przeprowadzenia

powszechnych badaƒ, leczenia lub innych
zabiegów na zwierz´tach z gatunków wra˝li-
wych wydanego na podstawie art. 47 ust. 1,

4) nie stosuje si´ do nakazów, zakazów lub
ograniczeƒ, wydanych na podstawie art. 48
ust. 3 lub art. 48a pkt 1”;

16) w art. 85 w ust. 1:

a) pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) nie stosuje si´ do zakazu okreÊlonego
w art. 22 ust. 1 rozporzàdzenia (WE)
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r. ustana-
wiajàcego przepisy sanitarne dotyczàce
produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia
przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 3, t. 37, str. 92),”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie stosuje si´ do nakazów, zakazów lub
ograniczeƒ, wydanych w celu zwalczania
choroby zakaênej zwierzàt lub zapobiegania
takiej chorobie, wymienionych w art. 44
ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, pkt 10 lit. a i b, pkt 11, 15
i 16, ust. 1a pkt 3—5 i 6 lit. a i b, art. 45 ust. 1
pkt 7 i 8 oraz art. 46 ust. 3 pkt 7,”.

Art. 35. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z póên. zm.5)) w art. 84 pkt 6 otrzymuje
brzmienie:

„6) nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z póên. zm.6)),
ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o Êrodkach ˝ywie-
nia zwierzàt (Dz. U. z 2005 r. Nr 255, poz. 2143),
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo far-
maceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,
z póên. zm.7)), ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r.
o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U.
Nr 165, poz. 1590, z 2004 r. Nr 69, poz. 625 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 127), ustawy z dnia 10 grudnia
2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu
(Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145 oraz z 2006 r.

Nr 17, poz. 127), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287,
z póên. zm.8)), ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625,
2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 127)  oraz ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwie-
rz´cego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127).”.

Art. 36. Ilekroç w przepisach wdra˝ajàcych lub wy-
konujàcych przepisy Unii Europejskiej lub ustawach
dotyczàcych ochrony zdrowia zwierzàt oraz zdrowia lub
˝ycia cz∏owieka w zakresie weterynarii jest mowa o:

1) umieszczaniu na rynku w odniesieniu do produk-
tów pochodzenia zwierz´cego — nale˝y przez to
rozumieç wprowadzanie na rynek, o którym mowa
w art. 5 pkt 3;

2) wymaganiach weterynaryjnych dla produktów po-
chodzenia zwierz´cego — nale˝y przez to rozu-
mieç wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu
nr 853/2004 i rozporzàdzeniu nr 854/2004 lub prze-
pisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tych
rozporzàdzeƒ, lub przepisach wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 41, utrzymanych w mocy na podsta-
wie art. 38 ust. 3, lub wymagania, jakie powinny
spe∏niaç produkty pochodzenia zwierz´cego
wprowadzane na rynek okreÊlone w niniejszej
ustawie, lub wymagania weterynaryjne okreÊlone
w przepisach wydanych na jej podstawie.

Art. 37. 1. Zak∏ady, które zosta∏y zakwalifikowane
na rynek paƒstw trzecich na podstawie decyzji, o któ-
rej mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy wymienionej
w art. 41, zachowujà uprawnienia w tym zakresie do
dnia uchylenia, stwierdzenia niewa˝noÊci lub wyga-
Êni´cia tej decyzji.

2. Dane zawarte w rejestrze, o którym mowa
w art. 14 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 41, wyko-
rzystuje si´ do prowadzenia rejestru i wykazów, o któ-
rych mowa w art. 20 ust. 1.

Art. 38. 1. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 5a ust. 2, art. 6 ust. 3 pkt 1, art. 6 ust. 3 pkt 2,
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 4, art. 14 ust. 4, art. 18 ust. 2
i art. 23 ust. 7 ustawy wymienionej w art. 41 zachowu-
jà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2, art. 12
ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 16 ust. 5, art. 19 ust. 5, art. 21
ust. 5 pkt 1, art. 21 ust. 5 pkt 2 i art. 18 ust. 3 pkt 4 ni-
niejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 10 ust. 2, art. 24b ust. 10 i art. 61 pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 34 zachowujà moc do dnia wejÊcia
w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 10 ust. 2, art. 24b ust. 10 i art. 61 pkt 1 usta-
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————————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289,
Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460,
Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485,
Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92,
poz. 880 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289
i Nr 175, poz. 1462.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91,
poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808,
Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 94,
poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184,
poz. 1539.

————————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23,
poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178,
poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127.



wy wymienionej w art. 34, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 41, zachowu-
jà moc w zakresie nieuregulowanym w rozporzàdze-
niu nr 853/2004 i rozporzàdzeniu nr 854/2004 oraz
w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie
tych rozporzàdzeƒ do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2
i art. 15 ust. 2.9)

Art. 39. Do post´powaƒ w sprawach, o których
mowa w art. 28 ustawy wymienionej w art. 41, 
wszcz´tych i niezakoƒczonych prawomocnym orze-
czeniem sàdu do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 40. W przypadku naruszenia przepisów, o któ-
rych mowa w art. 38 ust. 3, stosuje si´ odpowiednio
art. 26—30.

Art. 41. Traci moc ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów po-
chodzenia zwierz´cego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188).

Art. 42. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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————————
9) Wdro˝enie art. 4 w zwiàzku z art. 8 dyrektywy 2004/41/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. uchylajàcej niektóre dyrektywy dotyczàce higieny
i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do ob-
rotu niektórych produktów pochodzenia zwierz´cego
przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi i zmieniajàcej dy-
rektywy Rady 89/662/EWG i 92/118/EWG oraz decyzj´ 
Rady 95/408/WE (Dz. Urz. UE L 195 z 30.04.2004, str. 12;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 407).

Za∏àcznik do ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. (poz. 127)

WYKAZ PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE KONTROLI 
WETERYNARYJNEJ W HANDLU PRODUKTAMI

CZ¢Âå I

1. Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiajàca przepisy sanitarne regulujàce produk-
cj´, przetwarzanie, dystrybucj´ oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierz´cego przeznaczonych
do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 18 z 23.01.2003, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 38, str. 124).

2. Rozporzàdzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajà-
ce szczególne przepisy dotyczàce higieny w odniesieniu do ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego (Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004, str. 55).

CZ¢Âå II

1. Dyrektywa Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiajàca warunki zdrowotne zwierzàt i zdrowia
publicznego regulujàce handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobj´tych wy˝ej wymienionymi wa-
runkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych okreÊlonych w za∏àczniku A pkt I do dy-
rektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz.
WE L 62 z 15.03.1993, str. 49; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 51).

2. Rozporzàdzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r. ustana-
wiajàce przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych
do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 37, str. 92).


