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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie wysokoÊci kar pieni´˝nych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierz´cego

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grud-
nia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´cego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WysokoÊç kar pieni´˝nych za naruszenia,
o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 grud-
nia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´cego,
zwanej dalej „ustawà”, wynosi:

———————
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 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).



1) za prowadzenie produkcji w zak∏adzie, który podle-
ga zatwierdzeniu zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporzà-
dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajàce-
go szczególne przepisy dotyczàce higieny w odnie-
sieniu 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), zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 853/2004”, bez tego zatwierdzenia albo warun-
kowego zatwierdzenia:

a) do 30 dni — od 1 000 z∏ do 10 000 z∏,

b) powy˝ej 30 dni do 6 miesi´cy — powy˝ej
10 000 z∏ do 33 000 z∏,

c) powy˝ej 6 miesi´cy — powy˝ej 33 000 z∏ do 
66 000 z∏;

2) od 200 z∏ do 2 000 z∏ — za prowadzenie produkcji
w zak∏adzie, który podlega rejestracji zgodnie
z art. 4 ust. 1 lit. b rozporzàdzenia nr 853/2004, bez
dokonania tej rejestracji;

3) od 1 000 z∏ do 20 000 z∏ — za wprowadzanie na ry-
nek produktów pochodzenia zwierz´cego pocho-
dzàcych z zak∏adu, o którym mowa w pkt 1, bez je-
go zatwierdzenia albo warunkowego zatwierdze-
nia;

4) od 200 z∏ do 1 000 z∏ — za wprowadzanie na rynek
produktów pochodzenia zwierz´cego pochodzà-
cych z zak∏adu, o którym mowa w pkt 2, bez doko-
nania rejestracji;

5) od 500 z∏ do 10 000 z∏ — za niespe∏nianie wymagaƒ
okreÊlonych w rozporzàdzeniu (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie higieny Êrodków spo˝yw-
czych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 34, str. 319), zwanym dalej „rozporzàdzeniem
nr 852/2004”, w za∏àczniku I lub za∏àczniku II w roz-
dziale III, VIII lub XII;

6) od 5 000 z∏ do 33 000 z∏ — za niespe∏nianie wyma-
gaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 852/2004
w za∏àczniku II w rozdziale IV, VI, VII lub X;

7) od 2 000 z∏ do 33 000 z∏ — za niespe∏nianie wyma-
gaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 852/2004
w za∏àczniku II w rozdziale I, II, V, IX lub XI;

8) od 1 000 z∏ do 33 000 z∏ — za niespe∏nianie wyma-
gaƒ okreÊlonych w art. 4 ust. 3 lub art. 5 rozporzà-
dzenia nr 852/2004;

9) od 5 000 z∏ do 33 000 z∏ — za niespe∏nianie wyma-
gaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 853/2004
w za∏àczniku II w sekcji II w ust. 2;

10) od 1 000 z∏ do 20 000 z∏ — za niespe∏nianie wyma-
gaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 853/2004
w za∏àczniku II w sekcji III;

11) od 500 z∏ do 10 000 z∏ — za niespe∏nianie wyma-
gaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 853/2004
w za∏àczniku III, które stanowià zagro˝enie dla
zdrowia publicznego;

12) powy˝ej 10 000 z∏ do 66 000 z∏ — za niespe∏nia-
nie wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu
nr 853/2004 w za∏àczniku III, które mogà spowodo-
waç powa˝ne zagro˝enie dla zdrowia publicznego;

13) od 5 000 z∏ do 20 000 z∏ — za nieznakowanie pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego wbrew obo-
wiàzkowi, o którym mowa w rozporzàdzeniu
nr 853/2004 w za∏àczniku II w sekcji I;

14) od 1 000 z∏ do 10 000 z∏ — za niespe∏nianie przez
znak identyfikacyjny wymagaƒ okreÊlonych w roz-
porzàdzeniu nr 853/2004 w za∏àczniku II w sekcji I
w cz´Êci B albo nieznakowanie produktów pocho-
dzenia zwierz´cego w sposób okreÊlony w rozpo-
rzàdzeniu nr 853/2004 w za∏àczniku II w sek-
cji I w cz´Êci A oraz C;

15) od 5 000 z∏ do 20 000 z∏ — za opatrzenie produktów
pochodzenia zwierz´cego wytworzonych niezgod-
nie z warunkami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu
nr 853/2004 znakiem identyfikacyjnym, o którym
mowa w tym rozporzàdzeniu w za∏àczniku II w sek-
cji I;

16) od 5 000 z∏ do 30 000 z∏ — za wprowadzanie na ry-
nek produktów pochodzenia zwierz´cego nieopa-
trzonych znakiem jakoÊci zdrowotnej wbrew obo-
wiàzkowi znakowania, o którym mowa w art. 5
ust. 1 rozporzàdzenia nr 853/2004;

17) od 1 000 z∏ do 20 000 z∏ — za wprowadzanie na ry-
nek produktów pochodzenia zwierz´cego opatrzo-
nych znakiem jakoÊci zdrowotnej niezgodnie z za-
sadami jego stosowania okreÊlonymi w rozporzà-
dzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajà-
cym szczególne 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, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), zwanym dalej
„rozporzàdzeniem nr 854/2004”, w za∏àczni-
ku I w sekcji I w rozdziale III;

18) od 2 000 z∏ do 5 000 z∏ — za usuwanie z mi´sa zna-
ku jakoÊci zdrowotnej, o którym mowa w rozporzà-
dzeniu nr 854/2004, w przypadkach innych
ni˝ okreÊlone w art. 5 ust. 3 rozporzàdzenia
nr 853/2004;

19) od 30 000 z∏ do 66 000 z∏ — za wprowadzanie na ry-
nek produktów pochodzenia zwierz´cego pocho-
dzàcych z paƒstw trzecich, które nie znajdujà si´
w wykazie sporzàdzonym zgodnie z art. 11 rozpo-
rzàdzenia nr 854/2004, lub z zak∏adu nieznajdujàce-
go si´ w wykazie sporzàdzonym zgodnie z art. 12
rozporzàdzenia nr 854/2004;
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20) od 10 000 z∏ do 20 000 z∏ — za wprowadzanie na ry-
nek ma∏˝y, szkar∏upni, os∏onic lub Êlimaków mor-
skich, pochodzàcych z obszaru produkcyjnego nie-
znajdujàcego si´ w wykazie sporzàdzonym zgod-
nie z art. 13 rozporzàdzenia nr 854/2004;

21) od 10 000 z∏ do 66 000 z∏ — za wprowadzanie na ry-
nek produktów pochodzenia zwierz´cego nieza-
opatrzonych w wymagane dokumenty, okreÊlone
w art. 14 rozporzàdzenia nr 854/2004;

22) od 2 000 z∏ do 30 000 z∏ — za wprowadzanie na ry-
nek produktów pochodzenia zwierz´cego pocho-
dzàcych z paƒstw trzecich i niespe∏niajàcych wy-
magaƒ okreÊlonych w:

a) rozporzàdzeniu nr 852/2004 lub

b) rozporzàdzeniu nr 853/2004;

23) od 500 z∏ do 1 000 z∏ — za niepowiadomienie urz´-
dowego lekarza weterynarii o niespe∏nianiu wy-
magaƒ, o których mowa w rozporzàdzeniu
nr 853/2004 w za∏àczniku II w sekcji II w ust. 2;

24) od 200 z∏ do 1 000 z∏ — za dokonanie uboju zwie-
rzàt bez zgody urz´dowego lekarza weterynarii
w sytuacjach okreÊlonych w rozporzàdzeniu
nr 853/2004 w za∏àczniku II w sekcji III w ust. 6 al-
bo 7 lub w rozporzàdzeniu nr 854/2004 w za∏àczni-
ku I w sekcji II w rozdziale II w ust. 2;

25) od 10 000 z∏ do 35 000 z∏ — za uniemo˝liwienie
przeprowadzenia urz´dowych kontroli w zakre-
sie okreÊlonym w rozporzàdzeniu nr 854/2004,

poprzez uniemo˝liwienie wst´pu do zak∏adu lub
do niektórych jego pomieszczeƒ albo nieokazanie
˝àdanych dokumentów;

26) od 2 000 z∏ do 20 000 z∏ — za utrudnienie przepro-
wadzenia urz´dowych kontroli w zakresie okreÊlo-
nym w rozporzàdzeniu nr 854/2004, poprzez nie-
udzielenie niezb´dnej pomocy w jej przeprowa-
dzeniu albo nieudost´pnienie wyników badaƒ la-
boratoryjnych;

27) od 30 000 z∏ do 66 000 z∏ — za wprowadzanie na ry-
nek produktów pochodzenia zwierz´cego niezgod-
nie z przepisami art. 9 lub 10 ustawy;

28) od 500 z∏ do 30 000 z∏ — za niespe∏nianie wyma-
gaƒ weterynaryjnych przy produkcji produktów
pochodzenia zwierz´cego lub przez produkty po-
chodzenia zwierz´cego:

a) wprowadzane na rynek, w zakresie nieure-
gulowanym w przepisach rozporzàdzenia
nr 852/2004 i rozporzàdzenia nr 853/2004 oraz
w przepisach Unii Europejskiej wydanych w try-
bie tych rozporzàdzeƒ, lub

b) o tradycyjnym charakterze, lub

c) przeznaczone do sprzeda˝y bezpoÊredniej.

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

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