
Art. 4. Podmioty wykonujàce w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy badania i inne czynnoÊci z ˝y-
wym czynnikiem zakaênym, jego materia∏em gene-
tycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzany-
mi z takich antygenów w celach badawczym, diagno-
stycznym lub wytwórczym, których wykonywanie
zgodnie z przepisami dotychczasowymi nie wymaga-
∏o zatwierdzenia, a zgodnie z przepisami niniejszej
ustawy wymaga takiego zatwierdzenia, w tym stwier-
dzenia spe∏niania wymagaƒ bezpieczeƒstwa biolo-
gicznego przez osoby wykonujàce te badania i czyn-
noÊci oraz stosowane metody badawcze, tracà prawo
do ich wykonywania, je˝eli w terminie 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy nie z∏o˝à, zgod-
nie z jej przepisami, do G∏ównego Lekarza Weteryna-
rii wniosku o zatwierdzenie pomieszczeƒ, obiektów
lub laboratoriów, w których sà wykonywane te bada-
nia i czynnoÊci.

Art. 5. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 41 ust. 3, art. 49 ust. 13 oraz art. 58 ust. 3 pkt 1

ustawy wymienionej w art. 1 zachowujà moc do dnia
wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 2, art. 49 ust. 13 oraz
art. 58 ust. 3 pkt 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 48a i art. 61 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 za-
chowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie odpowiednich
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 61 ust. 1 pkt 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 7, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 29 czerwca 2007 r.

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich1), 2)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli
oraz zachowania zasobów genetycznych, oceny war-
toÊci u˝ytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksiàg ho-
dowlanych i rejestrów, a tak˝e nadzoru nad hodowlà
i rozrodem zwierzàt gospodarskich.

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

1) zwierz´ta gospodarskie:

a) koniowate — zwierz´ta gatunków: koƒ (Equus
caballus) i osio∏ (Equus asinus),

b) byd∏o — zwierz´ta gatunków: byd∏o domowe
(Bos taurus) i bawo∏y (Bubalus bubalus),

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia:

1) dyrektywy Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierzàt hodowlanych czystorasowych z gatunku byd∏a
(Dz. Urz. WE L 206 z 12.08.1977, str. 8, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 3, str. 153, z póên.
zm.),

2) dyrektywy Rady 87/328/EWG z dnia 18 czerwca 1987 r. w sprawie dopuszczania zwierzàt hodowlanych czystorasowych
z gatunku byd∏a do celów hodowlanych (Dz. Urz. WE L 167 z 26.06.1987, str. 54, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 240),

3) dyrektywy Rady 88/661/EWG z dnia 19 grudnia 1988 r. w sprawie norm zootechnicznych majàcych zastosowanie do
zwierzàt hodowlanych z gatunku Êwiƒ (Dz. Urz. WE L 382 z 31.12.1988, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 8, str. 172),

4) dyrektywy Rady 89/361/EWG z dnia 30 maja 1989 r. dotyczàcej owiec i kóz hodowlanych czystorasowych (Dz. Urz.
WE L 153 z 06.06.1989, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 53),

5) dyrektywy Rady 89/608/EWG z dnia 21 listopada 1989 r. w sprawie wzajemnej pomocy mi´dzy w∏adzami administra-
cyjnymi Paƒstw Cz∏onkowskich i wspó∏pracy mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi a Komisjà w celu zapewnienia prawi-
d∏owego stosowania ustawodawstwa dotyczàcego spraw weterynaryjnych i zootechnicznych (Dz. Urz. WE L 351
z 02.12.1989, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 135),

6) dyrektywy Rady 90/118/EWG z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie dopuszczania do hodowli czystorasowych Êwiƒ hodow-
lanych (Dz. Urz. WE L 71 z 17.03.1990, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 42),

7) dyrektywy Rady 90/119/EWG z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie dopuszczania do hodowli mieszaƒców Êwiƒ hodowla-
nych (Dz. Urz. WE L 71 z 17.03.1990, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 44),



c) jeleniowate — zwierz´ta z gatunków: jeleƒ szla-
chetny (Cervus elaphus), jeleƒ sika (Cervus nip-
pon) i daniel (Dama dama) utrzymywane w wa-
runkach fermowych w celu pozyskania mi´sa
lub skór, je˝eli pochodzà z chowu lub hodowli
zamkni´tej, o których mowa w przepisach pra-
wa ∏owieckiego, albo chowu lub hodowli fer-
mowej,

d) drób,

e) Êwinie (Sus scrofa),

f) owce (Ovis aries),

g) kozy (Capra hircus),

h) pszczo∏´ miodnà (Apis mellifera),

i) zwierz´ta futerkowe;

2) drób — ptaki gatunków: kura (Gallus gallus), kacz-
ka (Anas platyrhynchos), kaczka pi˝mowa (Cairina
moschata), g´Ê (Anser anser), g´Ê garbonosa
(Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo),
przepiórka japoƒska (Coturnix japonica), perlica
(Numida meleagris) oraz utrzymywany w warun-
kach fermowych struÊ (Struthio camelus);

3) zwierz´ta futerkowe — lisa pospolitego (Vulpes
vulpes), lisa polarnego (Alopex lagopus), nork´
amerykaƒskà (Mustela vison), tchórza (Mustela
putorius), jenota (Nyctereutes procyonoides), nu-
tri´ (Myocastor coypus), szynszyl´ (Chinchilla lani-
gera) i królika (Oryctolagus cuniculus), utrzymy-
wanych w celu produkcji surowca dla przemys∏u
futrzarskiego, mi´snego i w∏ókienniczego;

4) hodowla zwierzàt — zespó∏ zabiegów zmierzajà-
cych do poprawienia za∏o˝eƒ dziedzicznych (geno-
typu) zwierzàt gospodarskich, w zakres których
wchodzi ocena wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej
zwierzàt gospodarskich, selekcja i dobór osobni-
ków do kojarzenia prowadzony w warunkach pra-
wid∏owego chowu;

5) prawodawstwo zootechniczne — przepisy Unii Eu-
ropejskiej dotyczàce hodowli zwierzàt i rozrodu
zwierzàt gospodarskich, a tak˝e przepisy wdra˝ajà-
ce lub wykonujàce te przepisy;

6) hodowca — osob´ fizycznà, prawnà lub jednostk´
organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci praw-
nej, prowadzàcà hodowl´ zwierzàt i ich dokumen-
tacj´ hodowlanà;

7) dokumentacja hodowlana — zbiór dokumentów
zawierajàcych informacje o zwierz´ciu gospodar-
skim, jego przodkach i potomstwie, stadzie lub ro-
dzie, w szczególnoÊci zawierajàcy dane o ich war-
toÊci u˝ytkowej i hodowlanej;

8) program hodowlany — program okreÊlajàcy cele
i metody prowadzenia hodowli zwierzàt;

9) wartoÊç u˝ytkowa — wymiernà cech´ lub zespó∏
cech zwierz´cia gospodarskiego o znaczeniu go-
spodarczym;

10) wartoÊç hodowlana — uwarunkowanà genetycz-
nie zdolnoÊç zwierz´cia gospodarskiego do prze-
kazywania okreÊlonej cechy lub cech potomstwu;

11) zwierz´ hodowlane — zwierz´ gospodarskie, które
spe∏nia jeden z nast´pujàcych warunków:

a) zosta∏o wpisane, zarejestrowane lub kwalifikuje
si´ do wpisu lub rejestracji w ksi´dze hodowla-
nej lub rejestrze,

b) jego rodzice i dziadkowie zostali wpisani do
ksi´gi hodowlanej lub zarejestrowani w tej ksi´-
dze lub rejestrze tej samej rasy lub ras, lub linii
hodowlanej,

c) jego wykorzystanie jest przewidziane w progra-
mie hodowlanym prowadzonym dla danej ksi´-
gi hodowlanej lub rejestru;

12) zwierz´ hodowlane czystorasowe — zwierz´ go-
spodarskie pochodzàce co najmniej od dwóch po-
koleƒ przodków wpisanych do ksi´gi hodowlanej
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8) dyrektywy Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczàcej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych majà-

cych zastosowanie w handlu wewnàtrzwspólnotowym niektórymi ˝ywymi zwierz´tami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewn´trznego (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 29, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 138, z póên. zm.),

9) dyrektywy Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków han-
dlu wewnàtrzwspólnotowego koniowatymi (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 165),

10) dyrektywy Rady 90/428/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie handlu zwierz´tami z rodziny koniowatych przezna-
czonymi do udzia∏u w zawodach oraz ustanawiajàcej warunki udzia∏u w takich zawodach (Dz. Urz. WE L 224
z 18.08.1990, str. 60, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 170, z póên. zm.),

11) dyrektywy Rady 91/174/EWG z dnia 25 marca 1991 r. ustanawiajàcej wymogi zootechniczne i rodowodowe przy wpro-
wadzaniu do obrotu zwierzàt czystorasowych oraz zmieniajàcej dyrektywy 77/504/EWG oraz 90/425/EWG (Dz. Urz.
WE L 85 z 05.04.1991, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 177),

12) dyrektywy Rady 94/28/WE z dnia 23 czerwca 1994 r. ustanawiajàcej zasady odnoszàce si´ do warunków genealogicz-
nych i zootechnicznych stosowanych w przywozie z paƒstw trzecich zwierzàt, ich nasienia, komórek jajowych i zarod-
ków oraz zmieniajàcej dyrektyw´ 77/504/EWG w sprawie zwierzàt hodowlanych czystorasowych z gatunku byd∏a
(Dz. Urz. WE L 178 z 12.07.1994, str. 66; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 16, str. 238),

13) 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. UE L 306 z 22.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 5).

2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.



danej rasy lub linii, które spe∏nia wymagania wpi-
su do ksi´gi hodowlanej, a w przypadku koniowa-
tych — zwierz´ pochodzàce co najmniej od dwóch
pokoleƒ przodków wpisanych do ksi´gi hodowla-
nej danej rasy lub ras bioràcych udzia∏ w doskona-
leniu tej rasy, które spe∏nia wymagania wpisu do
ksi´gi hodowlanej;

13) ksi´ga hodowlana — ksià˝k´, kartotek´ lub infor-
matyczny noÊnik danych, do których sà wpisywa-
ne, a w przypadku koniowatych, w których sà rów-
nie˝ rejestrowane, zwierz´ta hodowlane oraz in-
formacje o ich hodowcach, w∏aÊcicielach, pocho-
dzeniu oraz wynikach oceny wartoÊci u˝ytkowej
lub hodowlanej, prowadzone przez:

a) zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które zo-
sta∏y uznane przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa, lub

b) zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które
uzyska∏y zgod´ ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa;

14) rasa — populacj´ zwierzàt gospodarskich w obr´-
bie gatunku o wspólnym pochodzeniu, charaktery-
zujàcych si´ przekazywaniem potomstwu okreÊlo-
nego zespo∏u cech;

15) ród lub linia hodowlana — populacj´ zwierzàt go-
spodarskich, uzyskanà w wyniku hodowli tych
zwierzàt w obr´bie rasy, selekcjonowanà w okre-
Êlonym kierunku;

16) stado zwierzàt futerkowych — grup´ zwierzàt fu-
terkowych tego samego gatunku, utrzymywanà
wspólnie w celu pozyskania potomstwa;

17) krzy˝owanie — kojarzenie zwierzàt gospodarskich
genetycznie odmiennych, ró˝nych ras, odmian lub
linii;

18) mieszaniec — wpisane do rejestru zwierz´ gospo-
darskie b´dàce produktem planowego krzy˝owa-
nia zwierzàt gospodarskich:

a) ró˝nych ras lub linii, lub

b) b´dàcych produktem krzy˝owania, lub

c) czystorasowych i zwierzàt gospodarskich b´dà-
cych produktem krzy˝owania;

19) rejestr — ksià˝k´, kartotek´ lub informatyczny no-
Ênik danych, do których sà wpisywane zwierz´ta
gospodarskie oraz informacje o ich hodowcach,
w∏aÊcicielach, pochodzeniu oraz wynikach oceny
wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej, prowadzone
przez:

a) zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które zo-
sta∏y uznane przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa, lub

b) zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które
uzyska∏y zgod´ ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa;

20) rozród — kontrolowane rozmna˝anie zwierzàt go-
spodarskich;

21) reproduktor — przydatnego do rozrodu samca, dla
którego jest prowadzona dokumentacja hodowla-
na;

22) materia∏ biologiczny — nasienie reproduktorów,
komórki jajowe i zarodki przeznaczone do wyko-
rzystania w rozmna˝aniu zwierzàt gospodarskich;

23) rasa zagro˝ona — populacj´ zwierzàt gospodar-
skich danej rasy, której niska lub malejàca liczeb-
noÊç stwarza zagro˝enie jej wygini´cia;

24) zasoby genetyczne — wszystkie populacje (gatun-
ki, rasy, odmiany, rody lub linie hodowlane) zwie-
rzàt gospodarskich oraz materia∏ biologiczny po-
chodzàcy od tych zwierzàt, które ze wzgl´dów
u˝ytkowych, naukowych czy kulturowych majà lub
mogà mieç znaczenie dla cz∏owieka;

25) zawody konne — ka˝de konne wspó∏zawodnictwo,
∏àcznie z ró˝nymi formami wyÊcigów konnych,
dyscyplinami sportu konnego, wystawami i poka-
zami;

26) handel — swobodny obrót mi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi Unii Europejskiej zwierz´tami ho-
dowlanymi, materia∏em biologicznym i jajami wy-
l´gowymi, pochodzàcymi z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, oraz zwierz´tami hodowlanymi,
materia∏em biologicznym i jajami wyl´gowymi,
pochodzàcymi z paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami
Unii Europejskiej, które znajdujà si´ w obrocie
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej;

27) kontrola zootechniczna — kontrol´ fizycznà lub
kontrol´ dokumentacji w odniesieniu do byd∏a,
Êwiƒ, owiec, kóz i koniowatych, zmierzajàce bez-
poÊrednio lub poÊrednio do poprawienia jakoÊci
hodowli zwierzàt.

Art. 3. 1. Je˝eli przepisy prawodawstwa zootech-
nicznego Unii Europejskiej przyznajà kompetencje
lub nak∏adajà obowiàzek wykonania okreÊlonych za-
daƒ lub czynnoÊci przez paƒstwo cz∏onkowskie Unii
Europejskiej, w∏aÊciwà w∏adz´ albo w∏aÊciwy organ,
albo okreÊlajà uprawnienia paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, w∏aÊciwej w∏adzy albo w∏aÊciwego
organu, to te kompetencje i uprawnienia na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przys∏ugujà ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa, który realizuje
tak˝e zadania i czynnoÊci okreÊlone w tym prawo-
dawstwie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa og∏osi,
w drodze obwieszczenia, wykaz przepisów Unii Euro-
pejskiej dotyczàcych hodowli zwierzàt i rozrodu, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 4, art. 14 ust. 1,
art. 17 ust. 2, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 26 ust. 1
i ust. 7 pkt 4 lit. b, art. 29 ust. 2 pkt 4 i ust. 6, art. 40 oraz
art. 44 ust. 1.

Art. 4. 1. Zadania z zakresu hodowli i rozrodu zwie-
rzàt wykonuje Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt,
które podlega ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rol-
nictwa.
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2. Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt jest paƒ-
stwowà jednostkà bud˝etowà.

3. Krajowym Centrum Hodowli Zwierzàt kieruje
dyrektor powo∏ywany i odwo∏ywany przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

Art. 5. 1. Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt wy-
konuje zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1, przez:

1) kontrol´:

a) w zakresie prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytko-
wej i hodowlanej oraz hodowli zwierzàt i rozro-
du,

b) zootechnicznà w handlu,

c) sposobu wykorzystania Êrodków pochodzàcych
z dotacji bud˝etowych przyznanych podmiotom
realizujàcym zadania w zakresie post´pu biolo-
gicznego w produkcji zwierz´cej;

2) prowadzenie:

a) laboratorium badania grup krwi,

b) laboratorium referencyjnego badajàcego mleko
w ramach oceny wartoÊci u˝ytkowej byd∏a,
owiec i kóz;

3) wspó∏prac´ z organizacjami mi´dzynarodowymi
dzia∏ajàcymi w dziedzinie hodowli, oceny i rozrodu
zwierzàt gospodarskich.

2. Laboratorium referencyjne, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. b, wykonuje zadania polegajàce na:

1) przygotowywaniu materia∏ów odniesienia;

2) organizowaniu badaƒ porównawczych w celu
ujednolicania standardów i metod analitycznych;

3) prowadzeniu szkoleƒ pracowników laboratoriów,
o których mowa w art. 7 ust. 7;

4) przeprowadzaniu badaƒ laboratoryjnych majà-
cych na celu potwierdzenie wyników badaƒ prze-
prowadzonych przez inne laboratoria, w szczegól-
noÊci je˝eli otrzymane wyniki badaƒ budzà wàtpli-
woÊci.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, siedzib´, obszar dzia∏ania
i organizacj´ Krajowego Centrum Hodowli Zwierzàt,
majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owej i sku-
tecznej realizacji zadaƒ okreÊlonych w ust. 1.

Rozdzia∏ 2

Ocena wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej zwierzàt

Art. 6. Ocen´ wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej
zwierzàt oraz nast´pujàce zadania zwiàzane z prowa-
dzeniem tej oceny:

1) publikowanie wyników oceny wartoÊci u˝ytkowej
lub hodowlanej,

2) prowadzenie:

a) systemu informatycznego na potrzeby oceny
wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej,

b) laboratorium badajàcego mleko

— mo˝e wykonywaç wy∏àcznie zwiàzek hodowców
lub inny podmiot, które zosta∏y upowa˝nione przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

Art. 7. 1. Ocena wartoÊci u˝ytkowej jest prowadzo-
na:

1) na wniosek albo za zgodà w∏aÊciciela lub posiada-
cza zwierzàt gospodarskich poddawanych tej oce-
nie;

2) w zakresie i wed∏ug metodyki okreÊlanej przez
zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które
zosta∏y upowa˝nione przez ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa do jej prowadzenia.

2. Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartoÊci
u˝ytkowej byd∏a, Êwiƒ, owiec i kóz sà ustalane na pod-
stawie przepisów Unii Europejskiej dotyczàcych oceny
wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej.

3. Wyniki oceny wartoÊci u˝ytkowej sà udost´pnia-
ne zainteresowanemu w∏aÊcicielowi lub posiadaczowi
zwierzàt gospodarskich.

4. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które zo-
sta∏y upowa˝nione przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa do prowadzenia oceny wartoÊci u˝yt-
kowej, informujà zainteresowanych w∏aÊcicieli lub po-
siadaczy zwierzàt gospodarskich poddawanych oce-
nie o zakresie i metodyce stosowanej przez te podmio-
ty do prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej oraz
o zmianach wprowadzanych w zakresie i metodyce jej
prowadzenia.

5. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które zo-
sta∏y upowa˝nione przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa do prowadzenia oceny wartoÊci u˝yt-
kowej, mogà pobieraç za prowadzenie tej oceny wy-
nagrodzenie w wysokoÊci ustalonej w umowie o jej
prowadzenie.

6. WysokoÊç wynagrodzenia za prowadzenie oce-
ny wartoÊci u˝ytkowej jest taka sama za przeprowa-
dzenie oceny zwierzàt gospodarskich urodzonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zwierzàt po-
chodzàcych z innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej.

7. Mleko, w ramach oceny wartoÊci u˝ytkowej by-
d∏a, owiec i kóz, poddaje si´ badaniu w laboratoriach,
które:

1) uczestniczà w mi´dzylaboratoryjnych badaniach
porównawczych prowadzonych przez laborato-
rium referencyjne, o którym mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 lit. b;
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2) stosujà do sprawdzania metod badawczych mate-
ria∏y odniesienia przygotowywane przez laborato-
rium referencyjne, o którym mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 lit. b;

3) wdro˝y∏y system kontroli jakoÊci.

Art. 8. 1. Ocen´ wartoÊci hodowlanej prowadzi si´
w celu oszacowania zdolnoÊci zwierz´cia gospodar-
skiego do przekazywania okreÊlonej cechy lub zespo-
∏u cech potomstwu.

2. Ocena wartoÊci hodowlanej mo˝e byç dokony-
wana, w zale˝noÊci od specyfiki gatunku, rasy, odmia-
ny, rodu, linii, stada lub typu u˝ytkowego, na podsta-
wie wyników oceny wartoÊci u˝ytkowej, oceny typu
i budowy, rodowodu lub oceny innych cech.

3. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które zo-
sta∏y upowa˝nione przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa do prowadzenia oceny wartoÊci ho-
dowlanej, ustalajà zakres i metodyk´ prowadzenia tej
oceny.

4. Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartoÊci
hodowlanej byd∏a, Êwiƒ, owiec i kóz sà ustalane na
podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczàcych
oceny wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej.

5. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które zo-
sta∏y upowa˝nione przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa do prowadzenia oceny wartoÊci ho-
dowlanej, informujà zainteresowanych w∏aÊcicieli lub
posiadaczy zwierzàt gospodarskich o zakresie i meto-
dyce stosowanej przez te podmioty do prowadzenia
oceny wartoÊci hodowlanej oraz o zmianach wprowa-
dzanych w zakresie i metodyce jej prowadzenia.

Art. 9. Dokumentacj´ hodowlanà prowadzi ho-
dowca lub prowadzàcy ocen´ wartoÊci u˝ytkowej lub
hodowlanej.

Art. 10. 1. Ocenie wartoÊci u˝ytkowej lub hodowla-
nej poddaje si´ zwierz´ta gospodarskie oznakowane
w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do koniowatych,
stad rodzicielskich i towarowych drobiu oraz zwierzàt
futerkowych.

3. Identyfikacji zwierzàt gospodarskich z gatunku
byd∏o, owce, kozy i koniowate, poddawanych ocenie
wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej, dokonuje si´,
wykorzystujàc oznakowanie, a w przypadku koniowa-
tych równie˝ opis zawarty w paszporcie, okreÊlone
w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierzàt.

4. Sposób oznakowania i identyfikacji do celów
hodowlanych zwierzàt gatunków nieobj´tych przepi-
sami, o których mowa w ust. 3, oraz Êwiƒ okreÊla
zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które zosta∏y
upowa˝nione przez ministra w∏aÊciwego do spraw rol-
nictwa do prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej.

5. Zwierz´ta gospodarskie z gatunków nieobj´tych
przepisami, o których mowa w ust. 3, oraz Êwinie, do
celów hodowlanych, znakuje si´ trwale i indywidual-
nie, u˝ywajàc kolczyków, identyfikatorów elektronicz-
nych i znaczków identyfikacyjnych lub stosujàc tatua˝.

Art. 11. 1. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot,
prowadzàce ksi´g´ hodowlanà, zwanà dalej „ksi´gà”,
mogà wystàpiç do ministra w∏aÊciwego do spraw rol-
nictwa z wnioskiem o upowa˝nienie do prowadzenia
laboratorium referencyjnego okreÊlonego w art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. b lub do wykonywania wszystkich lub
niektórych zadaƒ, o których mowa w art. 6.

2. Podmiot inny ni˝ okreÊlony w ust. 1 mo˝e wy-
stàpiç do ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa
z wnioskiem o upowa˝nienie do prowadzenia:

1) oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej oraz do
publikowania wyników tych ocen;

2) systemu informatycznego na potrzeby tych ocen
w zakresie dotyczàcym poszczególnych gatunków
zwierzàt gospodarskich.

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, do-
∏àcza si´:

1) zakres i metodyk´ prowadzenia oceny wartoÊci
u˝ytkowej lub hodowlanej;

2) opis sposobu oznakowania i identyfikacji do celów
hodowlanych zwierzàt gospodarskich gatunków
nieobj´tych przepisami o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierzàt lub Êwiƒ.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, upowa˝niç:

1) zwiàzek lub podmiot okreÊlone w ust. 1,

2) podmiot, o którym mowa w ust. 2

— do wykonywania wszystkich lub niektórych zadaƒ
w zakresie wskazanym we wnioskach, majàc na uwa-
dze zapewnienie przez ten zwiàzek lub podmiot pra-
wid∏owego realizowania powierzonych mu zadaƒ
oraz wiarygodnoÊç uzyskiwanych wyników oceny
wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej.

5. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które zo-
sta∏y upowa˝nione przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa do prowadzenia oceny wartoÊci u˝yt-
kowej lub hodowlanej, informujà na piÊmie tego mini-
stra o zamiarze dokonania zmiany w zakresie lub me-
todyce prowadzonej oceny wartoÊci u˝ytkowej lub ho-
dowlanej co najmniej na 30 dni przed dniem wprowa-
dzenia tej zmiany.

6. W informacji, o której mowa w ust. 5, wskazuje
si´ zakres, cel i uzasadnienie wprowadzanej zmiany
oraz termin jej wprowadzenia.

Art. 12. 1. Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt mo-
˝e, po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa, u˝yczyç podmiotowi prowadzàcemu ksi´g´
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i upowa˝nionemu do wykonywania zadaƒ, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b lub art. 6, rzecz b´dà-
cà w zarzàdzie lub trwa∏ym zarzàdzie Krajowego Cen-
trum Hodowli Zwierzàt, niezb´dnà do wykonywania
tych zadaƒ.

2. U˝yczenie rzeczy, o której mowa w ust. 1, nast´-
puje w drodze umowy zawartej na okres nie d∏u˝szy
ni˝ czas, na który zosta∏ ustanowiony zarzàd albo trwa-
∏y zarzàd tà rzeczà.

3. Podmiot bioràcy rzecz do u˝ywania, oprócz po-
noszenia zwyk∏ych kosztów jej utrzymania, ponosi
wszystkie inne koszty zwiàzane z korzystaniem z tej
rzeczy.

4. Umowa u˝yczenia, oprócz postanowieƒ okreÊlo-
nych w Kodeksie cywilnym, zawiera:

1) oznaczenie rzeczy, z tym ˝e w przypadku nierucho-
moÊci:

a) jej oznaczenie wed∏ug ksi´gi wieczystej oraz
wed∏ug ewidencji gruntów i budynków,

b) jej powierzchni´ oraz opis;

2) cel, na jaki rzecz zostaje oddana do u˝ywania;

3) sposób u˝ywania rzeczy;

4) czas, na który rzecz zostaje oddana do u˝ywania.

5. Je˝eli rzecz jest oddawana do u˝ywania na rzecz
kilku podmiotów, w umowie u˝yczenia ustala si´ tak˝e
zasady wspólnego u˝ywania tej rzeczy.

6. Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt mo˝e, poza
przypadkami innymi ni˝ okreÊlone w Kodeksie cywil-
nym, ˝àdaç zwrotu rzeczy u˝yczonej tak˝e gdy pod-
miot bioràcy jà do u˝ywania zaprzestanie wykonywa-
nia zadaƒ, do wykonywania których zosta∏ upowa˝nio-
ny, albo utraci prawo prowadzenia ksi´gi.

Rozdzia∏ 3

Ksi´gi i rejestry zwierzàt hodowlanych

Art. 13. 1. Ksi´gi prowadzi si´ odr´bnie dla podda-
wanych ocenie wartoÊci u˝ytkowej:

1) ras, linii hodowlanych albo odmian w obr´bie ra-
sy oraz p∏ci koni, byd∏a, Êwiƒ, owiec i kóz;

2) rodów drobiu w poszczególnych jego gatunkach;

3) ka˝dego z gatunków zwierzàt futerkowych;

4) linii hodowlanych pszczó∏.

2. Ksi´ga dzieli si´ na cz´Êç g∏ównà i cz´Êç wst´p-
nà.

3. Cz´Êç g∏ówna ksi´gi mo˝e byç podzielona na
rozdzia∏y, do których zwierz´ta sà wpisywane w zale˝-
noÊci od cech u˝ytkowych.

4. Je˝eli cz´Êç g∏ówna ksi´gi jest podzielona na
rozdzia∏y, to wpisy o zwierz´tach czystorasowych
przenoszone z ksi´gi zagranicznej do ksi´gi prowadzo-
nej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla danej
rasy sà dokonywane w odpowiednim rozdziale, w za-
le˝noÊci od cech u˝ytkowych tych zwierzàt.

5. Zwierz´, w tym matk´ pszczelà, stado zwierzàt
futerkowych oraz ród drobiu wpisuje si´ tylko do jed-
nej ksi´gi prowadzonej na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Art. 14. 1. Ksi´gi byd∏a, Êwiƒ, owiec, kóz i koniowa-
tych sà prowadzone na podstawie przepisów Unii Eu-
ropejskiej dotyczàcych prowadzenia ksiàg hodowla-
nych.

2. Dla buhajów ras zagro˝onych mo˝e byç prowa-
dzona cz´Êç wst´pna ksi´gi.

Art. 15. Koniowate przywo˝one z terytorium inne-
go paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej reje-
struje si´ lub wpisuje do odpowiedniej ksi´gi lub reje-
stru, które sà prowadzone na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, pod tym samym imieniem, wpisujàc ini-
cja∏y paƒstwa urodzenia okreÊlone w umowach mi´-
dzynarodowych. Do pierwotnego imienia zwierz´cia
mo˝e byç dodane, przed lub po nim, inne imi´, je˝eli
imi´ oryginalne przez ca∏e ˝ycie zwierz´cia b´dzie po-
dawane w nawiasie, a paƒstwo jego urodzenia b´dzie
wskazywane przez podanie jego inicja∏ów okreÊlo-
nych w umowach mi´dzynarodowych.

Art. 16. 1. Do cz´Êci g∏ównej ksi´gi prowadzonej
dla drobiu, zwierzàt futerkowych i pszczó∏ mogà byç
wpisywane rody drobiu, stada zwierzàt futerkowych
lub matki pszczele, które:

1) pochodzà co najmniej od dwóch pokoleƒ przod-
ków tej samej rasy, odmiany w obr´bie rasy, sta-
da, rodu lub linii hodowlanej, wpisanych do ksi´gi
prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub zagranicznej;

2) zosta∏y zidentyfikowane w sposób okreÊlony
w art. 10 ust. 4.

2. Do cz´Êci wst´pnej ksi´gi, o której mowa
w ust. 1, mogà byç wpisywane rody drobiu, stada
zwierzàt futerkowych lub matki pszczele, które:

1) zosta∏y zidentyfikowane w sposób okreÊlony
w art. 10 ust. 4;

2) odpowiadajà standardowi hodowlanemu;

3) spe∏niajà minimalne wymagania okreÊlone dla da-
nej ksi´gi.

Art. 17. 1. Ksi´gi byd∏a, Êwiƒ, owiec, kóz i koniowa-
tych sà prowadzone przez zwiàzek hodowców lub in-
ny podmiot, które zosta∏y uznane przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw rolnictwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa dokonuje
uznania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, na wniosek zwiàzku hodowców lub in-
nego podmiotu, je˝eli ten zwiàzek lub podmiot spe∏-
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niajà wymagania okreÊlone w przepisach Unii Euro-
pejskiej dotyczàcych uznawania organizacji prowadzà-
cych lub zak∏adajàcych ksi´gi hodowlane.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) statut lub umow´, na podstawie których dzia∏a
zwiàzek hodowców lub inny podmiot;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego;

3) regulamin wpisu do danej ksi´gi;

4) oÊwiadczenie o:

a) liczbie zwierzàt gospodarskich, dla których ma-
jà byç prowadzone ksi´gi, znajdujàcych si´
w posiadaniu cz∏onków zwiàzku lub innego
podmiotu,

b) spe∏nieniu wymagaƒ okreÊlonych w przepisach
Unii Europejskiej dotyczàcych uznawania orga-
nizacji prowadzàcych lub zak∏adajàcych ksi´gi
hodowlane.

4. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot prowa-
dzàce ksi´g´, o której mowa w ust. 1, sk∏adajà mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa coroczne spra-
wozdanie zawierajàce informacje okreÊlone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 mar-
ca roku nast´pnego.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa cofa,
w drodze decyzji administracyjnej, uznanie, o którym
mowa w ust. 2, je˝eli podmiot prowadzàcy ksi´g´:

1) nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w przepisach
Unii Europejskiej dotyczàcych uznawania organi-
zacji prowadzàcych lub zak∏adajàcych ksi´gi ho-
dowlane lub

2) w sposób ra˝àcy narusza przepisy okreÊlajàce spo-
sób prowadzenia ksi´gi i dokonywania w niej wpi-
sów, w szczególnoÊci przepisy art. 24 ust. 1 lub
art. 25 ust. 1, lub

3) nie sk∏ada sprawozdania, o którym mowa w ust. 4,
lub

4) sk∏ada sprawozdanie niezawierajàce informacji
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 23.

6. W przypadku gdy decyzja, o której mowa
w ust. 5, stanie si´ ostateczna, podmiot, który dotych-
czas prowadzi∏ t´ ksi´g´, przekazuje niezw∏ocznie do-
kumentacj´ zwiàzanà z jej prowadzeniem Krajowemu
Centrum Hodowli Zwierzàt.

Art. 18. 1. Ksi´gi drobiu, zwierzàt futerkowych
i pszczó∏ sà prowadzone przez zwiàzek hodowców lub
inny podmiot po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rolnictwa na ich prowadzenie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje
zgod´, o której mowa w ust. 1, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, na wniosek zwiàzku hodowców lub inne-

go podmiotu, je˝eli za∏o˝enia i cele hodowlane okre-
Êlone w krajowym programie hodowlanym mogà byç
zrealizowane przez ten zwiàzek lub podmiot, a liczba
zwierzàt znajdujàcych si´ w posiadaniu cz∏onków
zwiàzku hodowców lub innego podmiotu jest wystar-
czajàca do realizacji tego programu.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) krajowy program hodowlany;

2) wzorzec rasy, odmiany, stada zwierzàt futerko-
wych, rodu lub linii hodowlanej oraz standard ho-
dowlany dla cz´Êci wst´pnej ksi´gi;

3) opis sposobu identyfikacji zwierzàt;

4) zakres informacji o zwierz´tach wpisywanych do
ksi´gi;

5) zakres prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej nie-
zb´dny do realizacji programu;

6) opis metody prowadzenia oceny wartoÊci hodow-
lanej;

7) opis sposobu prowadzenia selekcji oraz zasady
doboru zwierzàt do kojarzeƒ;

8) opis systemu kontroli danych o zwierz´tach wpisa-
nych do ksiàg;

9) regulamin wpisu do danej ksi´gi;

10) minimalne wymagania, jakie powinny spe∏niaç
zwierz´ta wpisywane do cz´Êci wst´pnej ksi´gi;

11) oÊwiadczenie o liczbie zwierzàt danej rasy, odmia-
ny, danego stada zwierzàt futerkowych, rodu lub
danej linii hodowlanej, znajdujàcych si´ w posia-
daniu cz∏onków zwiàzku hodowców lub innego
podmiotu, które b´dà uczestniczy∏y w realizacji
krajowego programu hodowlanego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e od-
mówiç wydania zgody na prowadzenie ksi´gi, o której
mowa w ust. 1, je˝eli wydanie takiej zgody zagrozi∏o-
by zachowaniu rasy lub realizacji krajowego progra-
mu hodowlanego dla gatunku, rasy, odmiany, rodu,
linii, p∏ci lub stada, dla których prowadzi si´ ksi´g´.

5. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot prowa-
dzàce ksi´g´, o której mowa w ust. 1, sk∏adajà mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa coroczne spra-
wozdanie zawierajàce informacje okreÊlone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 mar-
ca roku nast´pnego.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa cofa,
w drodze decyzji administracyjnej, zgod´, o której mo-
wa w ust. 2, je˝eli podmiot prowadzàcy ksi´g´:

1) w sposób ra˝àcy narusza przepisy okreÊlajàce spo-
sób prowadzenia ksi´gi i dokonywania w niej wpi-
sów, w szczególnoÊci przepisy art. 24 ust. 1 lub
art. 25 ust. 1, lub

Dziennik Ustaw Nr 133 — 9741 — Poz. 921



2) nie sk∏ada sprawozdania, o którym mowa w ust. 5,
lub

3) sk∏ada sprawozdanie niezawierajàce informacji
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 23.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, dodatkowe wymagania,
jakie powinny spe∏niaç zwiàzki hodowców lub inne
podmioty ubiegajàce si´ o prowadzenie ksi´gi,
o której mowa w ust. 1, w tym warunki i sposób pro-
wadzenia ksi´gi oraz wiedz´ fachowà niezb´dnà do
jej prowadzenia, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
prawid∏owoÊci prowadzonej hodowli i uzyskiwanie
zwierzàt o wysokiej wartoÊci u˝ytkowej lub hodowla-
nej.

Art. 19. 1. Je˝eli krajowy program hodowlany dla
gatunku, rasy, odmiany, rodu, linii, p∏ci lub stada, dla
których prowadzi si´ ksi´g´, o której mowa w art. 17
i 18, nie mo˝e byç realizowany, zwiàzek hodowców
lub inny podmiot prowadzàce ksi´g´ sk∏adajà do mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa wniosek o wy-
danie zgody na zakoƒczenie prowadzenia ksi´gi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje,
w drodze decyzji administracyjnej, zgod´, o której mo-
wa w ust. 1.

3. W przypadku gdy decyzja, o której mowa
w ust. 1 oraz w art. 18 ust. 6, stanie si´ ostateczna,
podmiot, który dotychczas prowadzi∏ t´ ksi´g´, prze-
kazuje niezw∏ocznie dokumentacj´ zwiàzanà z jej pro-
wadzeniem Krajowemu Centrum Hodowli Zwierzàt.

Art. 20. 1. Rejestr jest prowadzony dla zwierzàt go-
spodarskich, stad zwierzàt futerkowych, rodów lub li-
nii hodowlanych pochodzàcych z krzy˝owania.

2. Rejestry Êwiƒ sà prowadzone na podstawie
przepisów Unii Europejskiej dotyczàcych prowadzenia
rejestrów Êwiƒ.

3. Do rejestru mogà byç wpisywane zwierz´ta
gospodarskie, stada zwierzàt futerkowych, rody lub
linie hodowlane, które pochodzà od rodziców spe∏-
niajàcych wymagania okreÊlone w programie krzy-
˝owania zwierzàt gospodarskich i zosta∏y zidentyfi-
kowane po urodzeniu w sposób okreÊlony dla dane-
go rejestru.

Art. 21. 1. Rejestry Êwiƒ sà prowadzone przez
zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które zosta∏y
uznane przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic-
twa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa dokonuje
uznania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, na wniosek zwiàzku hodowców lub in-
nego podmiotu, je˝eli ten zwiàzek lub podmiot spe∏-
niajà wymagania okreÊlone w przepisach Unii Euro-
pejskiej dotyczàcych uznawania organizacji prowadzà-
cych lub zak∏adajàcych rejestry Êwiƒ.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) statut lub umow´, na podstawie których dzia∏a
zwiàzek hodowców lub inny podmiot;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego;

3) regulamin prowadzenia danego rejestru;

4) oÊwiadczenie o:

a) liczbie zwierzàt, które majà uczestniczyç w reali-
zacji programu krzy˝owania zwierzàt znajdujà-
cych si´ w posiadaniu cz∏onków zwiàzku lub in-
nego podmiotu,

b) spe∏nieniu wymagaƒ okreÊlonych w przepisach
Unii Europejskiej dotyczàcych uznawania orga-
nizacji prowadzàcych lub zak∏adajàcych rejestry
Êwiƒ.

4. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot prowa-
dzàce rejestr, o którym mowa w ust. 1, sk∏adajà mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa coroczne spra-
wozdanie zawierajàce informacje okreÊlone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 mar-
ca roku nast´pnego.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa cofa,
w drodze decyzji administracyjnej, uznanie, o którym
mowa w ust. 2, je˝eli podmiot prowadzàcy rejestr:

1) nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w przepisach
Unii Europejskiej dotyczàcych uznawania organi-
zacji prowadzàcych lub zak∏adajàcych rejestry
Êwiƒ lub

2) w sposób ra˝àcy narusza przepisy okreÊlajàce spo-
sób prowadzenia rejestru i dokonywania w nim
wpisów, w szczególnoÊci przepisy art. 24 ust. 1 lub
art. 25 ust. 1, lub

3) nie sk∏ada sprawozdania, o którym mowa w ust. 4,
lub

4) sk∏ada sprawozdanie niezawierajàce informacji
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 23.

Art. 22. 1. Rejestry zwierzàt gospodarskich, innych
ni˝ Êwinie, sà prowadzone przez zwiàzki hodowców
lub inne podmioty, po uzyskaniu zgody ministra w∏a-
Êciwego do spraw rolnictwa na ich prowadzenie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje
zgod´, o której mowa w ust. 1, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, na wniosek zwiàzku hodowców lub inne-
go podmiotu, je˝eli za∏o˝enia programu krzy˝owania
zwierzàt mogà byç zrealizowane przez ten zwiàzek lub
podmiot, a liczba zwierzàt obj´tych ocenà wartoÊci
u˝ytkowej, które znajdujà si´ w rejestrze, jest wystar-
czajàca do realizacji tego programu.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) program krzy˝owania zwierzàt zawierajàcy:

a) okreÊlenie cech u˝ytkowych podlegajàcych do-
skonaleniu,
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b) opis komponentów i metod krzy˝owania,

c) zasady doboru zwierzàt do kojarzeƒ;

2) opis sposobu identyfikacji zwierzàt;

3) opis systemu rejestracji danych o pochodzeniu
zwierzàt;

4) zakres informacji o zwierz´tach wpisywanych do
rejestru;

5) zakres prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej nie-
zb´dny do realizacji programu;

6) opis systemu kontroli danych o zwierz´tach wpisa-
nych do rejestru;

7) regulamin prowadzenia tego rejestru;

8) oÊwiadczenie o liczbie zwierzàt znajdujàcych si´
w posiadaniu cz∏onków zwiàzku hodowców lub in-
nego podmiotu, które majà uczestniczyç w realiza-
cji programu krzy˝owania zwierzàt.

4. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot prowa-
dzàce rejestry, o których mowa w ust. 1, sk∏adajà mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa coroczne
sprawozdanie zawierajàce informacje okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 23 do dnia
31 marca roku nast´pnego.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa cofa,
w drodze decyzji administracyjnej, zgod´, o której mo-
wa w ust. 2, je˝eli podmiot prowadzàcy rejestr:

1) w sposób ra˝àcy narusza przepisy okreÊlajàce spo-
sób prowadzenia rejestru i dokonywania w nim
wpisów, w szczególnoÊci przepisy art. 24 ust. 1 lub
art. 25 ust. 1, lub

2) nie sk∏ada sprawozdania, o którym mowa w ust. 4,
lub

3) sk∏ada sprawozdanie niezawierajàce informacji
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 23.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, dodatkowe wymagania, jakie
powinny spe∏niaç zwiàzki hodowców lub inne podmio-
ty ubiegajàce si´ o prowadzenie rejestrów, o których
mowa w ust. 1, w tym warunki i sposób prowadzenia
rejestru oraz wiedz´ fachowà niezb´dnà do prowadze-
nia tego rejestru, a w przypadku byd∏a, koni, owiec, kóz,
pszczó∏ i stad zwierzàt futerkowych minimalnà liczeb-
noÊç pog∏owia zwierzàt niezb´dnà do prowadzenia re-
jestru, majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owoÊci
prowadzonej hodowli i uzyskiwanie zwierzàt o wysokiej
wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej.

Art. 23. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres informacji
oraz sposób sk∏adania sprawozdania, o którym mowa
w art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 5, art. 21 ust. 4 i art. 22
ust. 4, majàc na wzgl´dzie zapewnienie rzetelnej wie-
dzy o sposobie prowadzenia przez zwiàzki hodowców
lub inne podmioty tych ksiàg lub rejestrów.

Art. 24. 1. Nie odmawia si´ wpisania do ksi´gi lub
rejestru zwierzàt gospodarskich, w tym przywiezio-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
spe∏niajà warunki wpisu.

2. Za dokonanie wpisu zwierzàt gospodarskich do
ksiàg i rejestrów zwiàzek hodowców lub inny pod-
miot, prowadzàce ksi´g´ lub rejestr, mogà pobieraç
op∏at´ w wysokoÊci nieprzekraczajàcej maksymalnej
kwoty okreÊlonej w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 27. Do op∏aty przepis art. 7 ust. 6 stosuje si´
odpowiednio.

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 2, stanowi przy-
chód podmiotu prowadzàcego ksi´g´ lub rejestr.

Art. 25. 1. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot,
prowadzàce ksi´g´ lub rejestr:

1) informujà o warunkach, jakie powinny byç spe∏-
nione, aby uzyskaç wpis zwierzàt gospodarskich
do ksi´gi lub rejestru;

2) wydajà na wniosek hodowcy zaÊwiadczenie po-
twierdzajàce dokonanie wpisu zwierzàt gospodar-
skich do ksi´gi lub rejestru.

2. Za wydanie zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, zwiàzek hodowców lub inny podmiot,
prowadzàce ksi´g´ lub rejestr, mogà pobieraç op∏at´
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej maksymalnej kwoty
okreÊlonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 27. Do op∏aty przepis art. 7 ust. 6 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 2, stanowi przy-
chód podmiotu prowadzàcego ksi´g´ lub rejestr.

Art. 26. 1. Zwierz´ta hodowlane z gatunków byd∏o,
owce, kozy i Êwinie oraz ich materia∏ biologiczny,
a tak˝e materia∏ biologiczny koniowatych, mogà byç
przedmiotem handlu, je˝eli sà zaopatrzone w Êwiadec-
two potwierdzajàce ich pochodzenie, o którym mowa
w przepisach Unii Europejskiej dotyczàcych Êwia-
dectw obowiàzujàcych w handlu.

2. Zwierz´ta hodowlane z gatunku byd∏o mogà byç
wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, je˝eli sà zaopatrzone w Êwiadectwa, o któ-
rych mowa w ust. 1.

3. W Êwiadectwo zaopatruje si´ zwierz´ta i mate-
ria∏ biologiczny podczas transportu. Âwiadectwo to
jest przechowywane co najmniej 12 miesi´cy od dnia
jego wydania.

4. Âwiadectwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest
wydawane przez zwiàzek hodowców lub inny podmiot
prowadzàcy danà ksi´g´ lub rejestr, a Êwiadectwo,
w które zaopatruje si´ materia∏ biologiczny — równie˝
przez podmioty, o których mowa w ust. 8.

5. Za wydanie Êwiadectwa podmiot uprawniony
do jego wydawania mo˝e pobieraç op∏at´ w wysoko-
Êci nieprzekraczajàcej maksymalnej kwoty okreÊlonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 27. Do op∏a-
ty przepis art. 7 ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.
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6. Op∏ata, o której mowa w ust. 5, stanowi przy-
chód podmiotu wydajàcego Êwiadectwo.

7. Ka˝dà parti´ materia∏u biologicznego wprowa-
dzanà do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej zaopatruje si´ w dokument handlowy zawierajàcy:

1) dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ dawcy lub daw-
ców tego materia∏u;

2) termin pobrania lub produkcji tego materia∏u;

3) informacje o producencie i odbiorcy tego materia-
∏u;

4) w przypadku zarodków i nasienia byd∏a dodatko-
wo:

a) wyniki oceny wartoÊci hodowlanej buhaja prze-
prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, je˝eli ocena taka zosta∏a przeprowa-
dzona, lub

b) wyniki mi´dzynarodowej oceny wartoÊci ho-
dowlanej przeprowadzonej przez organ referen-
cyjny, o którym mowa w przepisach Unii Euro-
pejskiej dotyczàcych oceny wartoÊci u˝ytkowej
i hodowlanej byd∏a,

c) w przypadku buhajów rasy holsztyƒsko-fryzyj-
skiej, wyniki mi´dzynarodowej oceny wartoÊci
hodowlanej udost´pnione na stronie interneto-
wej zwiàzku hodowców lub innego podmiotu,
które zosta∏y upowa˝nione przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw rolnictwa do prowadzenia
oceny wartoÊci hodowlanej byd∏a tej rasy,

d) wyniki badania na nosicielstwo wad genetycz-
nych buhaja, je˝eli badanie takie zosta∏o prze-
prowadzone.

8. Dokument handlowy jest wydawany przez pod-
mioty wprowadzajàce materia∏ biologiczny do obrotu,
które:

1) uzyska∏y zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, prze-
chowywania i dostarczania lub przechowywania
i dostarczania nasienia, lub

2) prowadzà dzia∏alnoÊç w zakresie pozyskiwania,
konserwowania, przechowywania i dostarczania
lub przechowywania i dostarczania komórek jajo-
wych lub zarodków, zgodnie z przepisami o ochro-
nie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt.

9. Do wydawania Êwiadectwa i dokumentu han-
dlowego stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania
administracyjnego o wydawaniu zaÊwiadczeƒ.

Art. 27. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, maksymalnà wyso-
koÊç op∏at, o których mowa w art. 24 ust. 2, art. 25
ust. 2 i art. 26 ust. 5, majàc na wzgl´dzie koszty wyni-
kajàce bezpoÊrednio z czynnoÊci wykonywanych przy
wpisie do ksiàg lub rejestrów lub wydawaniu zaÊwiad-
czeƒ lub Êwiadectw.

Art. 28. 1. Rasy zagro˝one obejmuje si´ ochronà
zasobów genetycznych polegajàcà na utrzymywaniu
˝ywych zwierzàt gospodarskich lub gromadzeniu
i przechowywaniu materia∏u biologicznego pochodzà-
cego od tych zwierzàt.

2. Ochrona zasobów genetycznych jest prowadzo-
na w sposób okreÊlony w programie ochrony zaso-
bów genetycznych. Program ten okreÊla:

1) cel, jaki ma zostaç osiàgni´ty w wyniku jego reali-
zacji;

2) zakres i metody s∏u˝àce jego realizacji;

3) zakres kriokonserwacji materia∏u biologicznego
i sposób wykorzystania tego materia∏u.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, podmiot upowa˝niony do:

1) realizacji lub koordynacji dzia∏aƒ w zakresie ochro-
ny zasobów genetycznych w zale˝noÊci od poszcze-
gólnych gatunków zwierzàt gospodarskich lub

2) gromadzenia i przechowywania materia∏u biolo-
gicznego podlegajàcego kriokonserwacji

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owej re-
alizacji dzia∏aƒ w zakresie ochrony zasobów gene-
tycznych oraz prawid∏owych warunków gromadzenia
i przechowywania materia∏u biologicznego poszcze-
gólnych gatunków zwierzàt gospodarskich.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 3:

1) przy tworzeniu i realizacji programu ochrony zaso-
bów genetycznych poszczególnych gatunków
zwierzàt gospodarskich wspó∏dzia∏a ze zwiàzkiem
hodowców lub innym podmiotem, prowadzàcymi
danà ksi´g´;

2) informuje w∏aÊciwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii o liczbie i miejscu utrzymywa-
nia zwierzàt gospodarskich poszczególnych gatun-
ków obj´tych ochronà zasobów genetycznych.

Rozdzia∏ 4

Rozród zwierzàt

Art. 29. 1. W rozrodzie naturalnym zwierzàt ho-
dowlanych, z wy∏àczeniem koniowatych, wykorzystu-
je si´ reproduktory wpisane do ksiàg albo rejestrów,
a w przypadku byd∏a — buhaje, których pochodzenie
zosta∏o potwierdzone wynikiem badania grup krwi lub
markerów DNA.

2. W hodowli wykorzystuje si´:

1) samice hodowlane gatunków byd∏o i Êwinie;

2) samice b´dàce mieszaƒcami Êwiƒ hodowlanych;

3) zarodki i komórki jajowe pochodzàce od:

a) zwierzàt hodowlanych gatunków byd∏o i Êwinie,

b) mieszaƒców Êwiƒ hodowlanych;
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4) owce i kozy oraz komórki jajowe i zarodki od nich
pochodzàce, które spe∏niajà wymagania okreÊlone
w przepisach Unii Europejskiej dotyczàcych do-
puszczania do hodowli owiec i kóz.

3. W sztucznym unasiennianiu wykorzystuje si´,
z wy∏àczeniem koniowatych:

1) reproduktory:

a) wpisane do ksi´gi albo rejestru,

b) których pochodzenie zosta∏o potwierdzone wy-
nikiem badania grup krwi lub markerów DNA —
w przypadku buhajów,

c) ocenione na podstawie wyniku oceny w∏asnych
cech u˝ytkowych, ich rozwoju osobniczego
i poddane ocenie wartoÊci hodowlanej,
a w przypadku Êwiƒ równie˝ pochodzàce z linii
hodowlanych, które zosta∏y poddane ocenie
wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej, lub

d) ocenione i dopuszczone do rozrodu w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej — w przypadku
byd∏a i Êwiƒ;

2) nasienie pochodzàce od reproduktorów:

a) wpisanych do ksi´gi albo rejestru,

b) których pochodzenie zosta∏o potwierdzone wy-
nikiem badania grup krwi lub markerów DNA —
w przypadku buhajów,

c) ocenionych na podstawie wyniku oceny w∏a-
snych cech u˝ytkowych, ich rozwoju osobnicze-
go i poddanych ocenie wartoÊci hodowlanej,
a w przypadku Êwiƒ równie˝ pochodzàcych z li-
nii hodowlanych, które zosta∏y poddane ocenie
wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej, lub

d) ocenionych i dopuszczonych do rozrodu w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej —
w przypadku byd∏a i Êwiƒ, lub

e) w iloÊci niezb´dnej do przeprowadzenia oceny
wartoÊci hodowlanej lub oceny mieszaƒców
w zakresie okreÊlonym dla poszczególnych ga-
tunków w programach hodowlanych.

4. Wymagaƒ okreÊlonych w ust. 3 pkt 1
lit. c i d oraz pkt 2 lit. c—e nie stosuje si´ do buhajów
ras zagro˝onych lub nasienia od nich pochodzàcego,
których wykorzystanie w sztucznym unasiennianiu
wynika z realizacji programu hodowlanego dla ksi´gi.

5. Reproduktory koniowatych lub nasienie od nich
pochodzàce wykorzystuje si´ w rozrodzie, je˝eli sà
wpisane do ksiàg lub rejestrów i spe∏niajà wymagania
okreÊlone w krajowym programie hodowlanym danej
rasy lub odmiany w obr´bie rasy.

6. Ocena wartoÊci hodowlanej byd∏a i Êwiƒ, o któ-
rej mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 lit. c i d, jest
przeprowadzana zgodnie z przepisami Unii Europej-
skiej dotyczàcymi oceny wartoÊci u˝ytkowej i hodow-
lanej.

Art. 30. 1. Podmiot prowadzàcy punkt kopulacyjny
zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt:

1) wykorzystuje reproduktory spe∏niajàce wymaga-
nia okreÊlone w art. 29 ust. 1, a w przypadku konio-
watych — spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w art. 29 ust. 5;

2) wydaje Êwiadectwo pokrycia.

2. Podmiot wykorzystujàcy zarodki zgodnie z prze-
pisami o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt wydaje zaÊwiadczenie
o przeniesieniu zarodków.

3. Do wydawania Êwiadectw i zaÊwiadczeƒ stosuje
si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjne-
go o wydawaniu zaÊwiadczeƒ.

Art. 31. Je˝eli istniejà wàtpliwoÊci co do prawid∏o-
wej interpretacji wyników oceny, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 lit. c i d, której
poddano buhaje i knury, mo˝na wystàpiç o wydanie
opinii bieg∏ego.

Art. 32. 1. Wykorzystywanie w sztucznym unasien-
nianiu buhajów lub ich nasienia pochodzàcych z paƒ-
stwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii Europejskiej, zwa-
nego dalej „paƒstwem trzecim”, wymaga uzyskania
zgody ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje
na czas okreÊlony zgod´, o której mowa w ust. 1,
w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek w∏aÊci-
ciela lub posiadacza buhaja lub jego nasienia.

3. Do wniosku do∏àcza si´ pozytywnà opini´ w∏a-
Êciwego zwiàzku hodowców lub innego podmiotu,
prowadzàcych ksi´g´ lub rejestr, wydanà nie póêniej
ni˝ w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej
wydanie.

Art. 33. 1. W rozrodzie pszczó∏ wykorzystuje si´
trutnie pochodzàce od matek pszczelich wpisanych do
ksiàg lub rejestrów dla linii hodowlanych pszczó∏ lub
od ich córek.

2. Sejmik województwa, na wniosek zwiàzku ho-
dowców lub innego podmiotu, prowadzàcych ksi´g´
linii pszczó∏, mo˝e, w drodze uchwa∏y, zakazaç na tere-
nie województwa lub jego cz´Êci utrzymywania
pszczó∏ lub dopuÊciç utrzymywanie pszczó∏ okreÊlonej
linii. Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji
rzàdowej.

Art. 34. 1. Podmiot wykonujàcy us∏ugi w zakresie
sztucznego unasienniania:

1) zaopatruje si´ w nasienie wy∏àcznie u podmiotu
posiadajàcego zezwolenie na pozyskiwanie, kon-
fekcjonowanie, przechowywanie i dostarczanie
nasienia lub przechowywanie i dostarczanie nasie-
nia;
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2) wykorzystuje nasienie od reproduktorów spe∏nia-
jàcych wymagania okreÊlone w art. 29 ust. 3 i 5
oraz art. 32 ust. 1;

3) wydaje zaÊwiadczenie o wykonaniu zabiegu
sztucznego unasienniania i prowadzi dokumenta-
cj´ w tym zakresie;

4) przekazuje do systemu informatycznego, o którym
mowa w art. 6 pkt 2 lit. a, informacje o zabiegach
sztucznego unasienniania wykonanych w stadach
byd∏a ras mlecznych obj´tych ocenà wartoÊci u˝yt-
kowej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest
przekazywana:

1) podmiotowi prowadzàcemu system informatycz-
ny w formie elektronicznej, w formacie przez niego
okreÊlonym, niezw∏ocznie po wykonaniu zabiegu
sztucznego unasienniania;

2) przez podmiot dostarczajàcy nasienie, je˝eli zosta-
∏o mu to zlecone przez podmiot prowadzàcy
sztuczne unasiennianie; przekazanie to mo˝e na-
stàpiç nieodp∏atnie.

3. Zabiegi sztucznego unasienniania w ramach wy-
konywania us∏ug, o których mowa w ust. 1, wykonujà
lekarze weterynarii, a tak˝e inne osoby, które:

1) z∏o˝y∏y z wynikiem pozytywnym egzamin koƒczà-
cy szkolenie z zakresu sztucznego unasienniania
danego gatunku zwierzàt gospodarskich obejmu-
jàce:

a) zaj´cia teoretyczne z zakresu:

— anatomii i fizjologii zwierzàt,

— regulacji prawnych dotyczàcych organizacji
hodowli i rozrodu zwierzàt gospodarskich,

— selekcji i doboru zwierzàt do kojarzeƒ,

— interpretacji informacji zawartych w doku-
mentach hodowlanych,

b) zaj´cia praktyczne z zakresu:

— post´powania z nasieniem,

— wykonywania zabiegów sztucznego unasien-
niania;

2) uzyska∏y uprawnienia do ich wykonywania na te-
rytorium innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej i posiadajà zaÊwiadczenie potwierdzajàce
nabycie tych uprawnieƒ.

4. Szkolenie mo˝e byç prowadzone przez podmiot,
który uzyska∏ zgod´ ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje,
w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek pod-
miotu, zgod´ na prowadzenie szkolenia, je˝eli pod-
miot zamierzajàcy je prowadziç przedstawi:

1) program szkolenia uwzgl´dniajàcy zakres, o któ-
rym mowa w ust. 3, oraz plan jego realizacji;

2) wzór zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia;

3) tryb powo∏ywania komisji egzaminacyjnej oraz
kwalifikacje osób wchodzàcych w jej sk∏ad;

4) sposób przeprowadzania egzaminu koƒczàcego
szkolenie;

5) zakres informacji zawartych w protokole, o którym
mowa w ust. 8.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, powo∏uje ko-
misj´ egzaminacyjnà w celu przeprowadzenia egzami-
nu koƒczàcego szkolenie.

7. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej mogà wchodziç
osoby, które posiadajà wykszta∏cenie wy˝sze uzyska-
ne na kierunku:

1) zootechnika, weterynaria lub rolnictwo, lub

2) innym ni˝ okreÊlony w pkt 1 oraz z∏o˝y∏y z wyni-
kiem pozytywnym egzamin koƒczàcy szkolenie
z zakresu sztucznego unasienniania danego gatun-
ku zwierzàt gospodarskich.

8. Komisja egzaminacyjna niezw∏ocznie po prze-
prowadzeniu egzaminu sporzàdza protokó∏ z jego
przebiegu.

9. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, na podstawie
protoko∏u zawierajàcego wyniki przeprowadzonego
egzaminu wydaje zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkole-
nia.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa cofa,
w drodze decyzji administracyjnej, zgod´, o której mo-
wa w ust. 5, je˝eli podmiot prowadzàcy szkolenie:

1) nie realizuje programu szkolenia;

2) nie wydaje zaÊwiadczeƒ o ukoƒczeniu szkolenia
lub wydaje zaÊwiadczenia niezgodne z wzorem;

3) nie powo∏uje komisji egzaminacyjnej lub powo∏u-
je w jej sk∏ad osoby, które nie posiadajà wymaga-
nych kwalifikacji;

4) nie spe∏nia warunku okreÊlonego w ust. 8.

Art. 35. 1. Dzia∏alnoÊç w zakresie:

1) pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywa-
nia i dostarczania nasienia,

2) przechowywania i dostarczania nasienia

— mo˝e byç prowadzona po uzyskaniu zezwolenia
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje
zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci, o której mo-
wa w ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, na
wniosek podmiotu, który:

1) wska˝e miejsce i zasi´g terytorialny prowadzenia
dzia∏alnoÊci, która ma byç obj´ta zezwoleniem;
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2) przedstawi, w przypadku dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w ust. 1 pkt 1, program oceny i selekcji reproduk-
torów pozytywnie zaopiniowany przez zwiàzek ho-
dowców lub inny podmiot, prowadzàce ksi´g´
albo rejestr, oraz zwiàzek hodowców lub inny pod-
miot, które zosta∏y upowa˝nione przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa do prowadzenia
oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej zwierzàt
gospodarskich, których dotyczy program, dla ka˝-
dego gatunku i rasy zwierzàt gospodarskich.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, do∏àcza si´ decyzj´ wydanà przez po-
wiatowego lekarza weterynarii o spe∏nianiu wymagaƒ
weterynaryjnych okreÊlonych w przepisach o ochro-
nie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt do prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
okreÊlonym w ust. 1.

4. Podmiot, który uzyska∏ zezwolenie na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1 pkt 1, informu-
je powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce jej prowadzenia o liczbie zwierzàt
gospodarskich poszczególnych gatunków przeznaczo-
nych do produkcji nasienia i miejscu ich utrzymywa-
nia.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa cofa ze-
zwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci wymienionej
w ust. 1, je˝eli nie jest realizowany program oceny
i selekcji reproduktorów, o którym mowa w ust. 2
pkt 2.

Art. 36. Przepisów art. 29, art. 33 i art. 35 ust. 1 nie
stosuje si´ do badaƒ naukowych i prac rozwojowych
prowadzonych w dziedzinie hodowli i rozrodu zwie-
rzàt gospodarskich przez jednostki badawczo-rozwo-
jowe, instytuty naukowo-badawcze i szko∏y wy˝sze.

Art. 37. Program oceny i selekcji reproduktorów,
majàcy na celu zapewnienie post´pu hodowlanego
lub zachowanie okreÊlonych cech, obejmuje w szcze-
gólnoÊci:

1) zasady wyboru:

a) reproduktorów na ojców nast´pnego pokolenia,

b) samic na matki reproduktorów;

2) sposób i zasady doboru rodziców w celu uzyska-
nia nast´pnego pokolenia reproduktorów;

3) zasady selekcji potomstwa m´skiego oraz sposób
prowadzenia oceny tego potomstwa;

4) zasady i metody oceny wartoÊci hodowlanej re-
produktorów;

5) zakres i cel wykorzystywania rozp∏odników i mate-
ria∏u biologicznego.

Art. 38. 1. Produkcj´ pisklàt prowadzi si´ przy wy-
korzystaniu jaj wyl´gowych pochodzàcych od rodów
wpisanych do ksiàg lub mieszaƒców wpisanych do re-
jestrów.

2. Piskl´ta hodowlane drobiu mogà byç wprowa-
dzone do obrotu, je˝eli pochodzà od rodów wpisa-
nych do ksiàg lub mieszaƒców wpisanych do reje-
strów.

Art. 39. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki zootechniczne, jakie powinien spe∏niaç
materia∏ biologiczny,

2) warunki i tryb wydawania i przechowywania Êwia-
dectw pokrycia, zaÊwiadczeƒ o wykonaniu zabiegu
sztucznego unasienniania lub przeniesienia zarod-
ków oraz ich wzory

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpiecznego ob-
rotu materia∏em biologicznym oraz ujednolicenie in-
formacji zawartych w tych dokumentach.

Art. 40. Dopuszcza si´ przywóz byd∏a, Êwiƒ, owiec,
kóz i koniowatych oraz materia∏u biologicznego od
nich pochodzàcego z terytorium paƒstwa trzeciego, je-
˝eli:

1) zwierz´ta te zosta∏y wpisane lub pochodzà od
zwierzàt gospodarskich wpisanych do ksiàg lub re-
jestrów prowadzonych przez podmioty,

2) sà zaopatrzone w Êwiadectwa potwierdzajàce ich
pochodzenie

— okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej dotyczà-
cych handlu z paƒstwami trzecimi.

Rozdzia∏ 5

Kontrola hodowli zwierzàt i rozrodu

Art. 41. 1. Kontrole, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1, sà przeprowadzane u podmiotów wykonujàcych
zadania z zakresu hodowli zwierzàt i rozrodu innych
ni˝ Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt.

2. Pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwie-
rzàt wykonujà czynnoÊci kontrolne w ramach kontroli,
o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu upowa˝nienia
do ich wykonywania udzielonego przez dyrektora tej
jednostki lub osob´ przez niego upowa˝nionà.

3. Pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwie-
rzàt, o których mowa w ust. 2, wykonujàc czynnoÊci
kontrolne, po przedstawieniu upowa˝nienia, o którym
mowa w ust. 2, majà prawo do:

1) wst´pu na grunty i do obiektów, w których sà
utrzymywane zwierz´ta gospodarskie, do zak∏a-
dów wyl´gu drobiu oraz do obiektów, w których
jest produkowany i przechowywany materia∏ bio-
logiczny;

2) ogl´dzin zwierzàt, przeprowadzania badaƒ i pobie-
rania próbek krwi oraz próbek materia∏u biologicz-
nego;

3) kontroli dokumentów hodowlanych i innych doku-
mentów zwiàzanych z przedmiotem kontroli;
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4) ˝àdania pisemnych i ustnych wyjaÊnieƒ zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli.

4. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ w obec-
noÊci podmiotu kontrolowanego lub osoby przez nie-
go upowa˝nionej, z zachowaniem przepisów sanitar-
nych i weterynaryjnych.

5. Podmiot kontrolowany lub osoba przez niego
upowa˝niona umo˝liwia przeprowadzenie kontroli,
w tym udost´pnia dokumenty hodowlane oraz inne
dokumenty zwiàzane z przedmiotem kontroli, a tak˝e
doprowadza zwierz´ta.

Art. 42. 1. Pracownicy Krajowego Centrum Ho-
dowli Zwierzàt wykonujàcy czynnoÊci kontrolne spo-
rzàdzajà protokó∏ z przebiegu kontroli.

2. W przypadku stwierdzenia uchybieƒ dyrektor
Krajowego Centrum Hodowli Zwierzàt lub osoba przez
niego upowa˝niona wyznacza termin ich usuni´cia,
nie krótszy ni˝ 7 dni.

3. Je˝eli stwierdzone uchybienia nie zostanà usu-
ni´te w okreÊlonym terminie, dyrektor Krajowego
Centrum Hodowli Zwierzàt lub osoba przez niego upo-
wa˝niona wyst´puje do ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa z wnioskiem o:

1) cofni´cie uprawnieƒ, o których mowa w art. 17
ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1;

2) zmian´ lub uchylenie rozporzàdzenia wydanego
na podstawie art. 11 ust. 4 lub art. 28 ust. 3;

3) cofni´cie zezwolenia, o którym mowa w art. 35
ust. 1.

Art. 43. Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli
Zwierzàt sk∏ada do dnia 31 stycznia ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw rolnictwa sprawozdanie z kontroli
przeprowadzonych w roku poprzednim.

Rozdzia∏ 6

Warunki udzia∏u koniowatych w zawodach konnych

Art. 44. 1. Zawody konne s∏u˝à ocenie wartoÊci
u˝ytkowej koniowatych i sà przeprowadzane zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej dotyczàcymi przepro-
wadzania zawodów konnych z udzia∏em koniowatych.

2. Warunki dotyczàce zawodów konnych nie mogà
wprowadzaç ró˝nic mi´dzy koniowatymi, które zosta-
∏y wpisane do ksiàg lub zosta∏y w nich zarejestrowane
i kandydujà do wpisu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (koniowate zarejestrowane), a koniowatymi
zarejestrowanymi w innych paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej w odniesieniu do:

1) warunków ich udzia∏u w zawodach, zw∏aszcza wy-
magaƒ minimalnych lub maksymalnych;

2) kryteriów s´dziowania;

3) nagród pieni´˝nych lub zysków, które pochodzà
z tych zawodów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do:

1) zawodów organizowanych dla koniowatych, wpi-
sanych do ksiàg, których celem jest ich selekcja;

2) zawodów regionalnych, których celem jest selek-
cja koniowatych;

3) imprez historycznych lub tradycyjnych.

4. Organizator zawodów konnych niezw∏ocznie po-
wiadamia na piÊmie posiadacza zwierz´cia o przyczy-
nach niedopuszczenia tego zwierz´cia do udzia∏u
w zawodach.

5. Organizator zawodów konnych, o których mowa
w ust. 3, przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rolnictwa, w formie pisemnej i elektronicznej, do dnia
31 marca, informacje o zawodach, które:

1) odby∏y si´ w roku poprzednim;

2) planowane sà w roku bie˝àcym.

6. Informacje, o których mowa w ust. 5, zawierajà:

1) okreÊlenie rodzaju lub typu zawodów konnych;

2) wskazanie sposobu przeznaczenia nagród pieni´˝-
nych lub zysków z zawodów konnych, w tym pro-
centowego udzia∏u nagród pieni´˝nych lub zy-
sków przeznaczonych na ochron´, rozwój lub do-
skonalenie hodowli koniowatych;

3) kryteria podzia∏u nagród pieni´˝nych lub zysków
z zawodów konnych, w tym kryteria podzia∏u na-
gród pieni´˝nych lub zysków przeznaczonych na
ochron´, rozwój lub doskonalenie hodowli konio-
watych.

7. Na ochron´, rozwój lub doskonalenie hodowli
koniowatych organizator zawodów konnych mo˝e
przeznaczyç nie wi´cej ni˝ 20 % nagród pieni´˝nych
lub zysków z tych zawodów.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przekazu-
je informacje, o których mowa w ust. 5, Komisji Euro-
pejskiej.

Rozdzia∏ 7

Zasady wspó∏pracy w zakresie sprawowania
nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa

zootechnicznego

Art. 45. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
wspó∏pracuje z organami centralnymi paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za prze-
strzeganie stosowania prawodawstwa zootechniczne-
go lub organami, którym takie kompetencje zosta∏y
przekazane, zwanymi dalej „w∏aÊciwà w∏adzà”, oraz
Komisjà Europejskà w zakresie sprawowania nadzoru
nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechniczne-
go.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa:

1) podejmuje wspó∏prac´ z urz´du lub na wniosek
w∏aÊciwej w∏adzy lub Komisji Europejskiej;

2) przekazuje informacje uzyskane przez Krajowe
Centrum Hodowli Zwierzàt przy wykonywaniu
kontroli zootechnicznej w handlu oraz inne infor-
macje w zakresie przestrzegania prawodawstwa
zootechnicznego w∏aÊciwej w∏adzy lub Komisji
Europejskiej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e od-
mówiç przekazania informacji, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, w∏aÊciwej w∏adzy lub podj´cia innych
dzia∏aƒ mogàcych stanowiç zagro˝enie dla bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, podajàc uzasadnienie tej odmowy.

4. Do informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
stosuje si´ przepisy o ochronie informacji niejawnych.

5. Informacje dotyczàce dzia∏aƒ:

1) naruszajàcych lub mogàcych naruszaç prawodaw-
stwo zootechniczne w stopniu zagra˝ajàcym zdro-
wiu publicznemu lub

2) majàcych szczególne znaczenie dla Unii Europej-
skiej lub powodujàcych konsekwencje dla innych
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej

— minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po porozu-
mieniu z Komisjà Europejskà i w∏aÊciwà w∏adzà zain-
teresowanych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej oraz w przypadku braku innych Êrodków zapo-
biegawczych, podaje do publicznej wiadomoÊci
w Êrodkach masowego przekazu.

Art. 46. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rodzaje dzia∏aƒ i informacji obj´tych wspó∏-
pracà ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa z w∏a-
Êciwà w∏adzà i Komisjà Europejskà oraz tryb tej
wspó∏pracy, majàc na wzgl´dzie zapewnienie:

1) prawid∏owego stosowania prawodawstwa zoo-
technicznego;

2) wykrywania naruszeƒ tego prawodawstwa i zapo-
bieganie im;

3) przekazywania informacji o zawieranych mi´dzy
Rzeczàpospolità Polskà a paƒstwami trzecimi umo-
wach lub porozumieniach w zakresie zootechniki.

Rozdzia∏ 8

Przepisy karne

Art. 47. 1. Kto:

1) w rozrodzie naturalnym lub prowadzàc punkt ko-
pulacyjny wykorzystuje reproduktory niespe∏nia-
jàce wymagaƒ okreÊlonych w:

a) art. 29 ust. 1 — w przypadku zwierzàt hodowla-
nych innych ni˝ koniowate,

b) art. 29 ust. 5 — w przypadku koniowatych,

2) wykorzystuje w rozrodzie pszczó∏ trutnie niespe∏-
niajàce wymagaƒ okreÊlonych w art. 33 ust. 1,

3) utrzymuje pszczo∏y wbrew zakazowi okreÊlonemu
przez sejmik województwa w uchwale wydanej na
podstawie art. 33 ust. 2,

4) utrzymuje pszczo∏y innych linii ni˝ okreÊlone przez
sejmik województwa w uchwale wydanej na pod-
stawie art. 33 ust. 2,

5) wykonuje zabiegi sztucznego unasienniania:

a) wykorzystujàc nasienie reproduktorów niespe∏-
niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w art. 29 ust. 3
i 5 oraz art. 32 ust. 1,

b) nie spe∏niajàc wymagaƒ okreÊlonych w art. 34
ust. 1—3,

6) przy wprowadzaniu materia∏u biologicznego do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) nie wydaje dokumentu, o którym mowa
w art. 26 ust. 7, lub

b) wydaje dokument handlowy:

— niespe∏niajàcy wymagaƒ okreÊlonych
w art. 26 ust. 7 lub

— nie posiadajàc zezwolenia okreÊlonego
w art. 35 ust. 1, lub

— nie posiadajàc decyzji stwierdzajàcej spe∏nie-
nie wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych
w przepisach o ochronie zdrowia zwierzàt
oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt
dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie po-
bierania, konserwowania, przechowywania
i dostarczania komórek jajowych i zarodków
lub przechowywania i dostarczania komórek
jajowych i zarodków wykorzystywanych
w rozrodzie zwierzàt lub posiadajàc decyzj´
zakazujàcà prowadzenia tej dzia∏alnoÊci,

7) prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie pozyskiwania,
konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania
nasienia lub przechowywania i dostarczania nasie-
nia, nie posiadajàc zezwolenia wydanego przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa na pod-
stawie art. 35 ust. 1,

8) wykorzystuje do produkcji pisklàt jaja wyl´gowe
niespe∏niajàce wymagaƒ okreÊlonych w art. 38
ust. 1,

9) wprowadza do obrotu piskl´ta hodowlane drobiu
niespe∏niajàce wymagaƒ okreÊlonych w art. 38
ust. 2,

10) organizuje zawody konne:

a) nie przestrzegajàc warunków okreÊlonych
w art. 44 ust. 2 lub

b) nie powiadamiajàc niezw∏ocznie na piÊmie po-
siadacza zwierz´cia o przyczynach niedopusz-
czenia tego zwierz´cia do udzia∏u w zawodach
konnych, lub

c) nie przekazujàc w terminie ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw rolnictwa informacji, o których
mowa w art. 44 ust. 5, lub
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d) przeznacza wi´cej ni˝ 20 % nagród pieni´˝nych
lub zysków z zawodów konnych na ochron´,
rozwój lub doskonalenie hodowli koniowatych,

11) wprowadza do handlu materia∏ biologiczny byd∏a,
owiec, kóz, Êwiƒ i koniowatych niezaopatrzony
w Êwiadectwo potwierdzajàce jego pochodzenie,
o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej
dotyczàcych Êwiadectw obowiàzujàcych w han-
dlu, lub zaopatruje go w Êwiadectwo niespe∏niajà-
ce tych wymagaƒ

— podlega karze grzywny.

2. W razie pope∏nienia wykroczenia okreÊlonego
w ust. 1 pkt 2—4, 8 i 9, mo˝na orzec przepadek rzeczy
stanowiàcej przedmiot wykroczenia, choçby nie sta-
nowi∏a w∏asnoÊci sprawcy.

3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa
w ust. 1, nast´puje na zasadach i w trybie okreÊlonym
w Kodeksie post´powania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 9

Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 48. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-
wych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) w art. 38 w ust. 1
w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) trzymania zwierzàt gospodarskich w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwie-
rzàt gospodarskich,”.

Art. 49. 1. Do czasu upowa˝nienia zwiàzków ho-
dowców lub innych podmiotów na podstawie art. 11
ust. 4 zadania zwiàzane z:

1) prowadzeniem oceny wartoÊci u˝ytkowej lub ho-
dowlanej pszczó∏ i stad zwierzàt futerkowych,

2) publikowaniem wyników oceny wartoÊci u˝ytko-
wej lub hodowlanej pszczó∏ i stad zwierzàt futerko-
wych

— prowadzi Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt.

2. Za prowadzenie oceny wartoÊci u˝ytkowej
pszczó∏ i stad zwierzàt futerkowych Krajowe Centrum
Hodowli Zwierzàt pobiera op∏at´, która stanowi do-
chód bud˝etu paƒstwa. Do op∏aty przepis art. 7 ust. 6
stosuje si´ odpowiednio.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç i sposób uiszcza-
nia op∏aty, o której mowa w ust. 2, bioràc pod uwag´
koszty ponoszone przez Krajowe Centrum Hodowli
Zwierzàt przy prowadzeniu oceny wartoÊci u˝ytkowej
pszczó∏ i zwierzàt futerkowych, a tak˝e publikowaniu
jej wyników.

Art. 50. 1. Do udost´pniania akcji lub udzia∏ów
w jednoosobowych spó∏kach Skarbu Paƒstwa utwo-
rzonych w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
sztucznego unasienniania na podstawie art. 37 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 58, stosuje si´ odpo-

wiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.3)), z tym ˝e:

1) ilekroç w tych przepisach jest mowa o:

a) uprawnionych rolnikach — rozumie si´ przez to
osoby fizyczne i prawne prowadzàce chów i ho-
dowl´ zwierzàt gospodarskich, które w okresie
5 lat przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, o któ-
rej mowa w art. 58, korzysta∏y z us∏ug sztuczne-
go unasienniania Centralnej Stacji Hodowli
Zwierzàt i jej oddzia∏ów,

b) przedsi´biorstwie paƒstwowym — rozumie si´
przez to stacj´ hodowli i unasienniania zwierzàt,
b´dàcà oddzia∏em Centralnej Stacji Hodowli
Zwierzàt,

c) dniu wykreÊlenia z rejestru komercjalizowanego
przedsi´biorstwa paƒstwowego — rozumie si´
przez to dzieƒ likwidacji stacji hodowli i una-
sienniania zwierzàt;

2) nabycie akcji lub udzia∏ów w tych spó∏kach nast´-
puje na podstawie ostatecznej listy uprawnionych
rolników przekazanej ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw Skarbu Paƒstwa zgodnie z przepisami wy-
danymi na podstawie art. 38 ustawy, o której mo-
wa w art. 58.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒ-
stwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb nabywa-
nia akcji lub udzia∏ów przez osoby, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a, majàc na wzgl´dzie nale˝yte zabez-
pieczenie interesu Skarbu Paƒstwa.

Art. 51. 1. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot,
który w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy prowa-
dzi ocen´ wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej po-
szczególnych gatunków zwierzàt gospodarskich na
podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa
w art. 58, traci prawo do jej prowadzenia, je˝eli przed
up∏ywem 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy nie przedstawi zakresu i metodyki prowa-
dzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej,
a w odniesieniu do gatunków nieobj´tych przepisami
o identyfikacji i rejestracji zwierzàt oraz Êwiƒ — spo-
sobu oznakowania i identyfikacji zwierzàt do celów
hodowlanych.

2. Podmiot upowa˝niony do prowadzenia:

1) specjalistycznych szkoleƒ zawodowych dla osób
prowadzàcych ocen´ wartoÊci u˝ytkowej zwierzàt
gospodarskich lub sztuczne unasiennianie oraz do
wydawania zaÊwiadczeƒ w tym zakresie na pod-
stawie art. 8a lub
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.



2) dzia∏alnoÊci w zakresie pobierania, konserwowa-
nia, przechowywania i dostarczania komórek jajo-
wych i zarodków na podstawie art. 26 ust. 2, lub

3) dzia∏alnoÊci w zakresie pozyskiwania, konfekcjo-
nowania, przechowywania i dostarczania nasienia
lub przechowywania i dostarczania nasienia na
podstawie art. 29 ust. 1

— ustawy, o której mowa w art. 58, zachowuje prawo
do ich prowadzenia.

3. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot, który zo-
sta∏ upowa˝niony do prowadzenia okreÊlonej ksi´gi
lub rejestru na podstawie art. 14 ust. 2 i art. 20 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 58, zachowuje prawo do
jej prowadzenia.

4. Osoby, które ukoƒczy∏y kurs, o którym mowa
w art. 28 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 58, zacho-
wujà prawo wykonywania sztucznego unasienniania.

Art. 52. 1. Wpisy zwierzàt do ksiàg zwierzàt ho-
dowlanych lub rejestrów zwierzàt hodowlanych pro-
wadzonych na podstawie dotychczasowych przepi-
sów uwa˝a si´ za wpisy dokonane zgodnie z przepisa-
mi niniejszej ustawy.

2. Dokumentacj´ hodowlanà wydanà przed wej-
Êciem w ˝ycie niniejszej ustawy uwa˝a si´ za doku-
mentacj´ hodowlanà wydanà zgodnie z przepisami tej
ustawy.

Art. 53. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt utworzone na
podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w art. 58, sta-
je si´ Krajowym Centrum Hodowli Zwierzàt w rozu-
mieniu niniejszej ustawy.

Art. 54. 1. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot
prowadzàce ksi´g´, o której mowa w art. 17 ust. 1
i art. 18 ust. 1, lub rejestr, o którym mowa w art. 21
ust. 1 i art. 22 ust. 1, sk∏adajà ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rolnictwa pierwsze sprawozdanie zawierajà-
ce informacje okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 23, za okres od dnia wejÊcia w ˝ycie

ustawy do koƒca roku kalendarzowego, do dnia
31 marca roku nast´pnego.

2. Organizator zawodów konnych przekazuje mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa pierwszà
informacj´, o której mowa w art. 44 ust. 5 pkt 1, za
okres od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do koƒca roku
kalendarzowego.

Art. 55. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 58, za-
chowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 4, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 56. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 6, art. 14 ust. 3, art. 20 ust. 3, art. 21a ust. 4,
art. 36, art. 38 i art. 40h ustawy, o której mowa
w art. 58, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 5 ust. 3, art. 18 ust. 7, art. 22 ust. 6, art. 28 ust. 3,
art. 39, art. 46 i art. 50 ust. 2, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
24 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 57. 1. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 58,
zachowujà moc do dnia ich uchylenia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa uchyli,
w drodze rozporzàdzenia, akt wykonawczy wydany na
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 58, zachowany czasowo w mocy zgodnie
z ust. 1, nie póêniej ni˝ po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 58. Traci moc ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodar-
skich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r.
Nr 91, poz. 866).

Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 29 czerwca 2007 r.

o zmianie ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 14 dodaje si´ art. 14a i 14b w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Podmiotowi zobowiàzanemu do fi-
nansowania Êwiadczeƒ ze Êrodków

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154,

Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427
i 433, Nr 82, poz. 559 i Nr 115, poz. 793.


