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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 czerwca 2006 r.

w sprawie wymagaƒ weterynaryjnych przy produkcji 
oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierz´cego wprowadzanych na rynek2)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grud-
nia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´cego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania wetery-
naryjne przy produkcji oraz dla wprowadzanych na ry-
nek:

1) ekstraktów mi´snych;

2) skwarek, màczki mi´snej oraz màczki ze skór 
wieprzowych (przetworzonego bia∏ka zwierz´cego);

3) jelit, ˝o∏àdków i p´cherzy (os∏onek naturalnych);

4) koÊci i produktów z koÊci, z wy∏àczeniem màczki
kostnej;

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustana-
wiajàcej warunki zdrowotne zwierzàt i zdrowia publicznego regulujàce handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobj´-
tych wy˝ej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych okreÊlonych w za∏àczniku A
pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG
(Dz. Urz. WE L 62 z 15.03.1993, str. 49, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 51, z póên. zm.).



5) rogów i produktów z rogów, z wy∏àczeniem màcz-
ki rogowej;

6) kopyt i produktów z kopyt, z wy∏àczeniem màczki
z kopyt;

7) wytopionego t∏uszczu zwierz´cego;

8) mi´sa króliczego, mi´sa zwierzàt dzikich utrzymy-
wanych przez cz∏owieka oraz mi´sa ptaków zali-
czanych do zwierzàt ∏ownych utrzymywanych
przez cz∏owieka;

9) Êwie˝ej krwi i produktów krwiopochodnych drobiu
i zwierzàt kopytnych, z wy∏àczeniem surowicy ko-
niowatych.

2. Wymagania weterynaryjne dla produktów 
pochodzenia zwierz´cego, o których mowa w ust. 1,
dotyczà równie˝ próbek handlowych tych produk-
tów.

§ 2. 1. Produkty pochodzenia zwierz´cego, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 1, mogà byç przedmiotem han-
dlu, je˝eli pochodzà z zak∏adów zatwierdzonych zgod-
nie z przepisami rozporzàdzenia (WE) nr 853/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. ustanawiajàcego szczególne przepisy dotyczà-
ce higieny w odniesieniu do ˝ywnoÊci pochodzenia
zwierz´cego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 45, str. 14, z póên. zm.), zwanego dalej „roz-
porzàdzeniem nr 853/2004”, w których:

1) jest prowadzona kontrola wewn´trzna, zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia (WE) nr 852/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny Êrodków spo˝ywczych
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34,
str. 319);

2) sà pobierane próbki, których analiza jest przepro-
wadzana w laboratoriach okreÊlonych w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryj-
nej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z póên. zm.3)) lub,
w przypadku zak∏adów znajdujàcych si´ poza tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, w innych labora-
toriach zatwierdzonych przez w∏aÊciwy organ;

3) jest prowadzona dokumentacja, w formie papiero-
wej lub elektronicznej, obejmujàca informacje
z przeprowadzonych kontroli oraz wyniki badaƒ la-
boratoryjnych, przechowywana przez 2 lata;

4) produkty zaopatruje si´ w:

a) handlowy dokument identyfikacyjny zawierajà-
cy okreÊlenie rodzaju i nazwy produktu oraz, je-
˝eli jest to konieczne, weterynaryjny numer
identyfikacyjny zak∏adu, albo

b) Êwiadectwo zdrowia.

2. Podmiot prowadzàcy zak∏ad, w przypadku uzy-
skania informacji o zagro˝eniu dla zdrowia publiczne-
go lub gdy wyniki badaƒ laboratoryjnych wyka˝à takie
zagro˝enie, powiadamia o tym powiatowego lekarza
weterynarii.

§ 3. Produkty pochodzenia zwierz´cego, o których
mowa w § 1 ust. 1, mogà byç przywo˝one z paƒstw
trzecich, je˝eli:

1) paƒstwa te znajdujà si´ na listach og∏oszonych
przez Komisj´ Europejskà, z zastrze˝eniem przepi-
sów rozporzàdzenia nr 853/2004 oraz rozporzàdze-
nia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcego
szczególne przepisy dotyczàce organizacji urz´do-
wych kontroli w odniesieniu do produktów pocho-
dzenia zwierz´cego przeznaczonych do spo˝ycia
przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 45, str. 75, z póên. zm.), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 854/2004”;

2) pochodzà z zak∏adów znajdujàcych si´ na listach
og∏oszonych przez Komisj´ Europejskà, z zastrze-
˝eniem przepisów rozporzàdzenia nr 853/2004
i rozporzàdzenia nr 854/2004, w których sà spe∏-
nione wymagania okreÊlone w § 2 ust. 1;

3) podmiot prowadzàcy zak∏ad, w przypadku uzyska-
nia informacji o zagro˝eniu dla zdrowia publiczne-
go lub gdy wyniki badaƒ laboratoryjnych wyka˝à
takie zagro˝enie, powiadamia o tym w∏aÊciwy or-
gan;

4) podmioty zajmujàce si´ handlem, podmioty (po-
Êrednicy) rozdzielajàce przesy∏ki produktów oraz
inne podmioty niepodlegajàce sta∏emu nadzoro-
wi w∏aÊciwego organu sà zarejestrowane przez
w∏aÊciwy organ, przy czym poÊrednicy prowa-
dzà równie˝ rejestry miejsc przeznaczenia pro-
duktów, udost´pniane na ˝àdanie w∏aÊciwego
organu.

§ 4. Przetworzone bia∏ko zwierz´ce mo˝e byç
przedmiotem handlu, je˝eli zosta∏o zaopatrzone
w handlowy dokument identyfikacyjny albo Êwiadec-
two zdrowia potwierdzajàce spe∏nienie przez produkt
wymagaƒ:

1) okreÊlonych dla produktów mi´snych w rozporzà-
dzeniu nr 853/2004 lub
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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, 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.



2) art. 9 i 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o pro-
duktach pochodzenia zwierz´cego. 

§ 5. 1. Przetworzone bia∏ko zwierz´ce mo˝e byç
przywo˝one z paƒstw trzecich, je˝eli:

1) jest zaopatrzone w Êwiadectwo zdrowia, wysta-
wione przez urz´dowego lekarza weterynarii paƒ-
stwa pochodzenia, potwierdzajàce, ˝e:

a) bia∏ko to:

— spe∏nia wymagania weterynaryjne okreÊlone
w dyrektywie Rady 2002/99/WE z dnia
16 grudnia 2002 r. ustanawiajàcej przepisy
sanitarne regulujàce produkcj´, przetwarza-
nie, dystrybucj´ oraz wprowadzanie produk-
tów pochodzenia zwierz´cego przeznaczo-
nych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz.
WE L 18 z 23.01.2003, str. 11; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 124),

— po dokonaniu obróbki zosta∏o zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem,

b) wyniki badaƒ na obecnoÊç Salmonelli sp., prze-
prowadzonych na próbkach pobranych z partii
wysy∏kowej przed opuszczeniem przez nià paƒ-
stwa pochodzenia, sà ujemne;

2) urz´dowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu
kontroli Êwiadectwa zdrowia, o którym mowa
w pkt 1, pobra∏ w punkcie kontroli granicznej prób-
ki produktów:

a) z ka˝dej partii wysy∏kowej produktów nieopako-
wanych,

b) wyrywkowo z partii wysy∏kowych produktów
pakowanych w zak∏adzie produkcyjnym;

3) wyniki badaƒ próbek pobranych w sposób okre-
Êlony w pkt 1 lit. b, by∏y ujemne — w przypadku
dopuszczenia do handlu partii wysy∏kowej zawie-
rajàcej przetworzone bia∏ko zwierz´ce, tak˝e, je˝e-
li jest to konieczne po powtórnym przetworzeniu.

2. Je˝eli wyniki kolejnych 6 badaƒ, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2 lit. a, przeprowadzonych na partiach
wysy∏kowych pochodzàcych z tego samego paƒstwa
trzeciego sà ujemne, badania nast´pnych partii wysy∏-
kowych pochodzàcych z tego paƒstwa przeprowadza
si´ wyrywkowo. 

3. Je˝eli wyniki badania wyrywkowego, o którym
mowa w ust. 1, sà dodatnie, w punkcie kontroli gra-
nicznej bada si´ ka˝dà parti´ wysy∏kowà do czasu uzy-
skania kolejnych 6 wyników ujemnych oraz o fakcie
tym informuje si´ w∏aÊciwy organ paƒstwa pochodze-
nia.

4. Po uzyskaniu wyników, o których mowa
w ust. 3, badanie nast´pnych partii wysy∏kowych

przeprowadza si´ wyrywkowo. W przypadku ponow-
nego uzyskania wyniku dodatniego przepis ust. 3 sto-
suje si´ odpowiednio.

5. Je˝eli uzyskano dodatni wynik badaƒ na obec-
noÊç Salmonelli sp. przeprowadzonych na próbce po-
branej z partii wysy∏kowej przetworzonego bia∏ka
zwierz´cego pochodzàcej z paƒstwa trzeciego, partia
wysy∏kowa:

1) opuszcza terytorium Unii Europejskiej albo

2) opuszcza port lub magazyn, je˝eli jest przeznaczo-
na do celów innych ni˝ produkcja pasz, albo

3) jest poddawana obróbce w zak∏adzie zatwierdzo-
nym zgodnie z przepisami rozporzàdzenia (WE)
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 3 paêdziernika 2002 r. ustanawiajàcego
przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczo-
nych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273
z 10.10.2002, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92,
z póên. zm.), albo w innym zak∏adzie zatwierdzo-
nym do przeprowadzenia takiej obróbki.

6. Partia wysy∏kowa, o której mowa w ust. 5 pkt 3,
nie mo˝e opuÊciç zak∏adu do czasu:

1) przeprowadzenia przez urz´dowego lekarza wete-
rynarii obróbki zgodnie z przepisami rozporzàdze-
nia, o którym mowa w ust. 5 pkt 3;

2) uzyskania ujemnych wyników badaƒ na obecnoÊç
Salmonelli sp.

7. Partia wysy∏kowa przetworzonego bia∏ka zwie-
rz´cego przeznaczona do obróbki, o której mowa
w ust. 5 pkt 3, mo˝e byç transportowana z portu lub
magazynu do zak∏adu po uzyskaniu zgody urz´dowe-
go lekarza weterynarii.

8. Wyniki badaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i ust. 2—6, przechowuje si´ przez rok.

9. Dopuszcza si´ prze∏adunek partii wysy∏kowej,
zawierajàcej przetworzone bia∏ko zwierz´ce, przywo-
˝onej z paƒstwa trzeciego zgodnie z przepisami art. 23
ust. 3—5 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):

1) wy∏àcznie w portach, które zosta∏y zatwierdzone
zgodnie z przepisami Unii Europejskiej;

2) je˝eli zawarto dwustronnà umow´ mi´dzy paƒ-
stwami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej w spra-
wie odroczenia terminu przeprowadzenia kontroli
partii wysy∏kowej do czasu, gdy zostanie przywie-
ziona do punktu kontroli granicznej paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej miejsca prze-
znaczenia.
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§ 6. Os∏onki naturalne mogà byç przywo˝one
z paƒstw trzecich, je˝eli sà zaopatrzone w Êwiadectwo
zdrowia, którego wzór jest okreÊlony w decyzji Komi-
sji 2003/779/WE z dnia 31 paêdziernika 2003 r. ustana-
wiajàcej wymagania dotyczàce zdrowia zwierzàt
i Êwiadectwa weterynaryjne dla przywozu os∏onek
zwierz´cych z paƒstw trzecich (Dz. Urz. UE L 285
z 1.11.2003, str. 38; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 463), wystawione przez urz´-
dowego lekarza weterynarii paƒstwa pochodzenia,
potwierdzajàce, ˝e:

1) pochodzà z zak∏adów zatwierdzonych przez urz´-
dowego lekarza weterynarii;

2) zosta∏y oczyszczone, szlamowane, a nast´pnie so-
lone albo wybielone chemicznie lub suszone;

3) zosta∏y zabezpieczone przed ponownym zanie-
czyszczeniem.

§ 7. KoÊci, produkty z koÊci, z wy∏àczeniem màczki
kostnej, rogi, produkty z rogów, z wy∏àczeniem màcz-
ki rogowej, oraz kopyta i produkty z kopyt, z wy∏àcze-
niem màczki z kopyt, mogà byç przywo˝one z paƒstw
trzecich, je˝eli spe∏niajà wymagania dotyczàce przy-
wozu okreÊlone w przepisach rozporzàdzenia
nr 853/2004 i rozporzàdzenia nr 854/2004.

§ 8. 1. Wytopiony t∏uszcz zwierz´cy mo˝e byç przy-
wo˝ony z paƒstw trzecich, je˝eli:

1) paƒstwa te znajdujà si´ na listach okreÊlonych
w decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia
1976 r. ustalajàcej wykaz paƒstw trzecich, z któ-
rych Paƒstwa Cz∏onkowskie dopuszczajà przywóz
byd∏a, trzody chlewnej oraz Êwie˝ego mi´sa
(Dz. Urz. WE L 146 z 14.06.1979, str. 15; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 4, str. 75);

2) partia tego t∏uszczu jest zaopatrzona w Êwiadec-
two zdrowia — w przypadku wystàpienia w paƒ-
stwie, o którym mowa w pkt 1, ogniska choroby
zakaênej zwierzàt podlegajàcej obowiàzkowi noty-
fikacji w Unii Europejskiej, okreÊlonej w rozporzà-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaê-
nych zwierzàt podlegajàcych notyfikacji w Unii Eu-
ropejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów prze-
kazywania informacji o tych chorobach (Dz. U.
Nr 24, poz. 182), w okresie 12 miesi´cy poprzedza-
jàcych wysy∏k´ takiej partii.

2. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, powinno zawieraç informacje potwierdzajàce,
˝e:

1) wytopiony t∏uszcz zwierz´cy zosta∏:

a) poddany jednemu z procesów obróbki cieplnej
w temperaturze wynoszàcej co najmniej:

— 70 °C, nie krócej ni˝ przez 30 minut lub

— 90 °C, nie krócej ni˝ przez 15 minut, lub

— 80 °C, w systemie ciàg∏ego wytapiania t∏usz-
czu,

b) zapakowany do nowych pojemników w warun-
kach zapobiegajàcych ich zanieczyszczeniu —
w przypadku pakowanego wytopionego t∏usz-
czu zwierz´cego;

2) rury, pompy, zbiorniki do transportu nieopakowa-
nego wytopionego t∏uszczu zwierz´cego lub sa-
mochody cysterny u˝ywane do ich transportu z za-
k∏adu, w którym zosta∏y wyprodukowane, do inne-
go zak∏adu, bezpoÊrednio na statek albo do zbior-
ników znajdujàcych si´ na nabrze˝u, zosta∏y pod-
dane kontroli przed u˝yciem i zosta∏y w jej wyniku
uznane za czyste — w przypadku nieopakowanego
wytopionego t∏uszczu zwierz´cego. 

§ 9. Mi´so królicze i mi´so zwierzàt dzikich utrzy-
mywanych przez cz∏owieka oraz mi´so ptaków zali-
czanych do zwierzàt ∏ownych utrzymywanych przez
cz∏owieka mo˝e byç przywo˝one z paƒstw trzecich, je-
˝eli:

1) paƒstwa te znajdujà si´:

a) na listach paƒstw, z których mo˝e byç przywo-
˝one Êwie˝e mi´so odpowiednich gatunków
zwierzàt zgodnie z przepisami rozporzàdzenia
nr 853/2004 i rozporzàdzenia nr 854/2004 —
w przypadku zwierzàt dzikich utrzymywanych
przez cz∏owieka oraz mi´sa ptaków zaliczanych
do zwierzàt ∏ownych utrzymywanych przez cz∏o-
wieka,

b) na liÊcie paƒstw okreÊlonej w decyzji Komisji
2003/812/WE z dnia 17 listopada 2003 r. ustala-
jàcej wykaz paƒstw trzecich, z których Paƒstwa
Cz∏onkowskie dopuszczajà przywóz niektórych
produktów przeznaczonych do spo˝ycia przez
ludzi obj´tych dyrektywà Rady 92/118/EWG
(Dz. Urz. UE L 305 z 22.11.2003, str. 17; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40,
str. 540) — w przypadku mi´sa króliczego;

2) spe∏niajà wymagania dla mi´sa króliczego i mi´sa
zwierzàt dzikich utrzymywanych przez cz∏owieka
oraz mi´sa ptaków zaliczanych do zwierzàt ∏ow-
nych utrzymywanych przez cz∏owieka, okreÊlone
w przepisach rozporzàdzenia nr 853/2004 i rozpo-
rzàdzenia nr 854/2004;

3) pochodzà z zak∏adów spe∏niajàcych wymagania
okreÊlone w przepisach rozporzàdzenia
nr 853/2004 i rozporzàdzenia nr 854/2004;

4) sà zaopatrzone w Êwiadectwo zdrowia, którego
wzór jest okreÊlony w decyzji Komisji
2000/585/WE z dnia 7 wrzeÊnia 2000 r. ustanawia-
jàcej warunki zdrowotne zwierzàt i warunki zdro-
wia publicznego oraz Êwiadectwa weterynaryjne
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przy przywozie mi´sa zwierzàt ∏ownych, mi´sa
zwierzàt dzikich utrzymywanych przez cz∏owieka
i mi´sa króliczego z paƒstw trzecich oraz uchylajà-
cej decyzje Komisji 97/217/WE, 97/218/WE,
97/219/WE i 97/220/WE (Dz. Urz. WE L 251
z 6.10.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 332).

§ 10. 1. Âwie˝a krew zwierzàt dzikich utrzymywa-
nych przez cz∏owieka oraz ptaków zaliczanych do
zwierzàt ∏ownych utrzymywanych przez cz∏owieka
mo˝e byç przywo˝ona z paƒstw trzecich, je˝eli spe∏nia
wymagania okreÊlone w § 9.

2. Przetworzone produkty krwiopochodne drobiu
i zwierzàt kopytnych, z wy∏àczeniem surowicy konio-

watych, mogà byç przywo˝one z paƒstw trzecich, je˝e-
li spe∏niajà wymagania okreÊlone w § 4 i 5.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wyma-
gaƒ weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektó-
rych produktów pochodzenia zwierz´cego umieszcza-
nych na rynku (Dz. U. Nr 175, poz. 1822).

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski


