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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 lutego 2010 r.

o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 797)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (Dz. U. z 2007 r.

Nr 121, poz. 842, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa

produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
2. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
1a) badania kontrolne zakażeń zwierząt;

2) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i
środkach żywienia zwierząt;

3) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
4) przeprowadzanie:

a) weterynaryjnej kontroli granicznej,
b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w

rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
[c) kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w

załączniku III lit. A ust. 6-8a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29
września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone
systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr
2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr
1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG)
nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn.
zm.), jako specjalny organ kontroli, o którym mowa w art. 42 ust. 1
rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności,
modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla
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systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz
określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004,
str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str.
243, z późn. zm.);]

<c) kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w
załączniku II pkt A ust. 6 – 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia
19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i
ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007
oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z
31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), jako specjalny organ kontroli, o którym
mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30
listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej
zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w
wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach
systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z
2.12.2009, str. 65);>

5) sprawowanie nadzoru nad:
a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad

wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz
sprzedaży bezpośredniej,

b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego,

c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w
żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych
do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad
transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych
przeznaczonych do użytku paszowego,

d)  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną
materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

e) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,
f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem

zwierząt,
i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących

zwierzęta gospodarskie,
j) utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych

w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;
6) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w
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ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach
pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz
środkach żywienia zwierząt;

7) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o
których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz
paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych
inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia
spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie
przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym
mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

3. Inspekcja wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, na podstawie przepisów
odrębnych.

4. Na terenach i w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek wojsk obcych przebywających na tych
terenach zadania określone w ust. 1 wykonuje Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor
Weterynaryjny Wojska Polskiego.

5. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego wykonuje
swoje zadania przy pomocy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej.

6. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego lub osoba przez
niego upoważniona może uczestniczyć w prowadzonej przez organy Inspekcji:

1) weterynaryjnej kontroli granicznej środków transportu, w tym okrętów i statków
powietrznych wykorzystywanych do przewozu zwierząt lub produktów pochodzenia
zwierzęcego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk
obcych;

2) kontroli zakładów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w produkty pochodzenia zwierzęcego.

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz
szczegółowe warunki i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję
Weterynaryjną, uwzględniając rodzaj i charakter zadań, kompetencje i wymagania
niezbędne do sprawowania nadzoru oraz możliwość skutecznego wykonywania tych
zadań.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
w drodze rozporządzenia, określi formy współpracy organów Inspekcji z Wojskową
Inspekcją Weterynaryjną, uwzględniając:

1) sposób i tryb wzajemnego przekazywania informacji z zakresu, o którym mowa w
ust. 2 pkt 1-4;

2) zakres tej współpracy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
3) warunki i sposób organizacji, uczestnictwa i prowadzenia wspólnych szkoleń

Inspekcji i Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej.
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Art. 5.
1. Organami Inspekcji są:

1) Główny Lekarz Weterynarii;
2) wojewódzki lekarz weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji

weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w
województwie;

3) powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej
wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej;

4) graniczny lekarz weterynarii.
2. Zadania organów Inspekcji wykonują:

1) lekarze weterynarii i inne osoby zatrudnione w Inspekcji oraz lekarze weterynarii
wyznaczeni do wykonywania określonych czynności;

2) osoby niebędące lekarzami weterynarii wyznaczone do wykonywania określonych
czynności o charakterze pomocniczym;

[3) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, które ukończyły studia wyższe na jednym z
kierunków: weterynaria, zootechnika albo rolnictwo albo posiadają tytuł technika
weterynarii, wyznaczone do przeprowadzania na miejscu w siedzibie stada kontroli
dotyczących oznakowania i rejestracji zwierząt gospodarskich, wypełniania
obowiązku prowadzenia księgi rejestracji tych zwierząt i zaopatrzenia bydła w
paszporty.]

[3. Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności oraz osoby, o
których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w
imieniu organów Inspekcji.]

<3. Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności oraz
osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wykonują powierzone czynności pod
nadzorem i w imieniu organów Inspekcji.>

4. Lekarze weterynarii, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są urzędowymi lekarzami
weterynarii.

5. Zadania i czynności zatwierdzonego lekarza weterynarii określone w przepisach Unii
Europejskiej wykonuje urzędowy lekarz weterynarii.

Art. 7.
1. Organem doradczo-opiniodawczym Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie, o którym

mowa w art. 3 ust. 2, jest Rada Sanitarno-Epizootyczna, zwana dalej "Radą".
2. Rada liczy 7 członków.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
4. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek

Głównego Lekarza Weterynarii, spośród osób wyróżniających się wiedzą oraz
doświadczeniem zawodowym w dziedzinie sanitarno-epizootycznej.

5. Członkowie Rady wybierają ze składu Rady przewodniczącego i sekretarza.
6. Przewodniczący Rady może zapraszać na jej posiedzenia osoby niebędące członkami

Rady, posiadające wiedzę lub doświadczenie zawodowe w dziedzinie sanitarno-
epizootycznej.
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7. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin Rady
zatwierdza Główny Lekarz Weterynarii.

8. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz diety na
warunkach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej i określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

9. Koszty obsługi administracyjno-biurowej Rady oraz zwrot kosztów i diet, o których
mowa w ust. 8, są pokrywane z budżetu państwa ze środków będących w dyspozycji
ministra właściwego do spraw rolnictwa.

<Art. 7a.
1. Organem doradczo-opiniodawczym Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie

funkcjonowania laboratoriów dla celów kontroli urzędowych określonych
w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165
z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 45, str. 200), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”, jest Rada do spraw
Laboratoriów.

2. Rada do spraw Laboratoriów liczy 7 członków.
3. Kadencja Rady do spraw Laboratoriów trwa 4 lata.
4. Członków Rady do spraw Laboratoriów powołuje i odwołuje minister właściwy do

spraw rolnictwa, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, spośród osób
wyróżniających się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w dziedzinie
diagnostyki laboratoryjnej.

5. Członkowie Rady do spraw Laboratoriów wybierają z jej składu przewodniczącego i
sekretarza.

6. Przewodniczący Rady do spraw Laboratoriów może zapraszać na jej posiedzenia
osoby niebędące członkami tej Rady, posiadające wiedzę lub doświadczenie
zawodowe w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

7. Rada do spraw Laboratoriów działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu. Regulamin Rady do spraw Laboratoriów zatwierdza Główny Lekarz
Weterynarii.

8. Członkom Rady do spraw Laboratoriów przysługuje zwrot kosztów przejazdu i
zakwaterowania oraz diety na warunkach stosowanych przy podróżach służbowych
pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej i określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu
pracy.

9. Koszty obsługi administracyjno-biurowej Rady do spraw Laboratoriów oraz zwrot
kosztów i diet, o których mowa w ust. 8, są pokrywane z budżetu państwa ze
środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnictwa.>
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Art. 13.
1. Główny Lekarz Weterynarii:

1) ustala ogólne kierunki działania Inspekcji i wydaje instrukcje określające sposób jej
postępowania, w tym instrukcje dotyczące stosowania przez organy Inspekcji
przepisów Unii Europejskiej;

2) koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich, powiatowych i
granicznych lekarzy weterynarii;

3) może wydawać wojewódzkim, powiatowym i granicznym lekarzom weterynarii
polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z
zakresu ich działania;

4) współpracuje z Międzynarodowym Urzędem do Spraw Epizootii oraz innymi
organizacjami międzynarodowymi;

5) dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów
pochodzenia zwierzęcego i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji;

6) opracowuje krajowe programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 12
ust. 3;

7) (uchylony);
8) organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii;
9) utrzymuje rezerwę szczepionek, biopreparatów i produktów biobójczych oraz innych

środków niezbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w
tym chorób odzwierzęcych, oraz monitorowania chorób odzwierzęcych i
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na
środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i
środkach żywienia zwierząt;

10) zarządza systemem wymiany informacji, o którym mowa w art. 36 ust. 1;
<10a) sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 25d ust. 1;>
11) prowadzi listę osób, o których mowa w art. 26;
12) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych.

1a. Główny Lekarz Weterynarii:
1) tworzy podpunkt krajowego punktu kontaktowego (PKPK) sieci systemu RASFF

realizującego zadania, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 8, i kieruje pracami tego
podpunktu;

2) jest odpowiedzialny za zbieranie informacji dotyczących wszystkich stwierdzonych
przypadków niebezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i pasz -
w zakresie objętym kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych oraz Inspekcji Handlowej - i za przekazywanie tych informacji do
krajowego punktu kontaktowego sieci systemu RASFF.

<1b. Sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, Główny Lekarz Weterynarii w
szczególności:

1) ma prawo do bezpośredniego dostępu do danych zawartych w centralnej bazie
danych, o której mowa w art. 25d ust. 1 pkt 1;
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2) przeprowadza kontrolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 25d ust. 1, w tym kontroluje
wprowadzanie przez upoważnione podmioty danych dotyczących wyników
przeprowadzonych badań laboratoryjnych, w zakresie określonym w art. 23,
do centralnej bazy danych, o której mowa w art. 25d ust. 1 pkt 1.>

2. Główny Lekarz Weterynarii współpracuje z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2,
oraz Komisją Europejską w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa
weterynaryjnego. Informację o sposobie i zakresie tej współpracy minister właściwy do
spraw rolnictwa przekazuje organom centralnym państw członkowskich Unii
Europejskiej odpowiedzialnym za przestrzeganie stosowania prawodawstwa
weterynaryjnego oraz Komisji Europejskiej.

3. Główny Lekarz Weterynarii w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, działa
z urzędu lub na wniosek organów, o których mowa w art. 1 pkt 2, lub Komisji
Europejskiej.

4. Główny Lekarz Weterynarii, realizując zadanie, o którym mowa w ust. 2, przekazuje
informacje uzyskane przez organy Inspekcji przy wykonywaniu czynności, o których
mowa w art. 3 ust. 2.

5. Główny Lekarz Weterynarii może odmówić przekazania informacji organom, o których
mowa w art. 1 pkt 2, lub podjęcia działań, jeżeli mogłoby to stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa państwa, podając uzasadnienie tej odmowy.

6. Do informacji, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy o ochronie informacji
niejawnych.

7. Informacje, o których mowa w ust. 4, dotyczące działań:
1) naruszających lub mogących naruszać prawodawstwo weterynaryjne w stopniu

zagrażającym zdrowiu publicznemu lub
2) mających szczególne znaczenie dla Unii Europejskiej lub powodujących

konsekwencje dla poszczególnych państw członkowskich
- Główny Lekarz Weterynarii, po porozumieniu z Komisją Europejską i organami, o
których mowa w art. 1 pkt 2, zainteresowanych państw członkowskich oraz w przypadku
braku innych środków zapobiegawczych, podaje do publicznej wiadomości w środkach
masowego przekazu.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb
współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2,
oraz Komisją Europejską, biorąc pod uwagę:

1) prawidłowe stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego;
2) wykrywanie naruszeń tego prawodawstwa i zapobieganie im;
3) konieczność informowania o zawieranych z państwami trzecimi umowach lub

porozumieniach w zakresie weterynarii.
9. Główny Lekarz Weterynarii składa, do dnia 30 kwietnia, ministrowi właściwemu do

spraw rolnictwa sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji w roku ubiegłym.

Art. 16.
1. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest

w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może:
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1) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami
Inspekcji do:

a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży

zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz

wystawiania świadectw zdrowia,
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania

przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem

mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz

przechowywaniem produktów mleczarskich,
h)  sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków

przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i
przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab,

i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj
konsumpcyjnych i produktów jajecznych,

j) pobierania próbek do badań,
k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią[;] <,>
<l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;>

1a) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami
Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla
zwierząt, do:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży

zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz

wystawiania świadectw zdrowia,
d) pobierania próbek do badań;

2) wyznaczać osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie
kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych;

3)  (uchylony).
2. Wyznaczenie do wykonania czynności, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze

decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres
czynności przekazanych do wykonania.

2a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii
następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach
którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.
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3.  Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez
powiatowego lekarza weterynarii umowy z:

1)  osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
2) podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym

mowa w ust. 1 pkt 1a
- określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość
wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii
świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

<3a. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje kierownikowi zakładu higieny
weterynaryjnej wchodzącego w skład wojewódzkiego inspektoratu weterynarii,
zwanego dalej „zakładem higieny weterynaryjnej”, kopię decyzji administracyjnej
w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności określonej w ust. 1 pkt 1 lit. l
oraz kopię umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, o wykonywanie tej czynności.>

4. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi listę osób wyznaczonych do wykonywania
czynności, o których mowa w ust. 1.

5. Uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 2, i rozwiązanie umowy ze skutkiem
natychmiastowym może nastąpić w przypadku:

1) gdy wykonywanie czynności przez osobę wyznaczoną może spowodować
zagrożenie dla zdrowia publicznego lub zwierząt;

2) niewywiązywania się osoby wyznaczonej z powierzonych jej do wykonania
czynności, w szczególności przez niewykonywanie ich terminowo;

3) stwierdzenia zaniedbań w dokumentowaniu wykonywanych czynności;
4) zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii;
[5) złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1

pkt 1a, także po złożeniu wniosku przez kierownika zakładu leczniczego dla
zwierząt.]

<5) złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną, a także po złożeniu wniosku przez:
a) kierownika zakładu higieny weterynaryjnej – w przypadku, o którym

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. l,
b) kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt – w przypadku, o którym

mowa w ust. 1 pkt 1a.>
<5a. O dokonaniu zmian w zakresie wyznaczenia do wykonywania czynności, o której

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. l, powiatowy lekarz weterynarii powiadamia kierownika
zakładu higieny weterynaryjnej.>

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza
Weterynarii oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w
ust. 1,

2) warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w
ust. 1
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- mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych
czynności.

7. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zatrudnienia w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Art. 19f.
Ustalenia ujęte w protokole kontroli stanowią podstawę do podjęcia dalszych czynności, w
tym dokonania ocen, sporządzenia wniosków, zaleceń pokontrolnych, wydania decyzji i
sporządzenia informacji dla jednostek nadrzędnych, oraz do powiadomienia właściwego
organu w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

<Art. 19g.
Kontrole na miejscu, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 lit. c, przeprowadza się w
zakresie, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego.>

[Art. 23.
1. Stwierdzenie choroby zakaźnej zwierząt, w tym choroby odzwierzęcej, wydanie oceny

mięsa, oceny zdrowotnej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, niejadalnych
produktów pochodzenia zwierzęcego, ubocznych produktów zwierzęcych oraz środków
żywienia zwierząt może być poprzedzone przeprowadzeniem badań laboratoryjnych.

2. Badaniami laboratoryjnymi, w tym prowadzonymi w ramach monitorowania i badań
kontrolnych, są objęte również szkodliwe dla ludzi i zwierząt czynniki biologiczne,
chemiczne, fizyczne, odzwierzęce czynniki chorobotwórcze oraz związana z nimi
oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, określone w przepisach odrębnych.

3. Badania laboratoryjne przeprowadzają:
1) zakłady higieny weterynaryjnej wchodzące w skład wojewódzkich inspektoratów

weterynarii, które są regionalnymi laboratoriami weterynaryjnymi w rozumieniu
przepisów Unii Europejskiej;

2) laboratoria weterynaryjne wchodzące w skład innych niż wymienione w pkt 1
jednostek organizacyjnych Inspekcji;

3) krajowe laboratoria referencyjne w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.
4. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą

przeprowadzić inne niż wymienione w ust. 3 zatwierdzone laboratoria.
5. Krajowe laboratoria referencyjne wykonują zadania i spełniają wymagania określone w

art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej "rozporządzeniem
nr 882/2004", oraz gromadzą i przetwarzają dane dotyczące wyników badań
laboratoryjnych.
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6. Zadania krajowego laboratorium referencyjnego przeprowadzającego badania w
kierunku zakaźnych encefalopatii zwierząt (TSE) określają przepisy Unii Europejskiej
dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych gąbczastych przenośnych
encefalopatii.

7. Laboratoria, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 i ust. 4, są laboratoriami urzędowymi
określonymi w art. 12 rozporządzenia nr 882/2004.

8. Zadania krajowych laboratoriów referencyjnych określone w art. 33 ust. 2
rozporządzenia nr 882/2004 oraz gromadzenie i przetwarzanie przez nie danych
dotyczących wyników badań laboratoryjnych finansuje się z budżetu państwa z części,
której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

Art. 24.
1. Kierownik laboratorium ubiegającego się o zatwierdzenie występuje z pisemnym

wnioskiem w tym zakresie do Głównego Lekarza Weterynarii.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię oryginału certyfikatu akredytacji, zgodnego z kierunkiem badań określonych
we wniosku, w przypadku laboratoriów, o których mowa w art. 23 ust. 7;

2) opinię właściwego dla kierunku badań krajowego laboratorium referencyjnego o:
a) kwalifikacjach osób przeprowadzających badania,
b) spełnianiu warunków niezbędnych do przeprowadzania badań,
c) stosowanych metodach badawczych.

3. Główny Lekarz Weterynarii zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, laboratorium
po przeprowadzeniu w nim testu porównawczego poszczególnych metod diagnostycznych.

4. Główny Lekarz Weterynarii prowadzi wykaz zatwierdzonych laboratoriów.
5. Wykaz zatwierdzonych laboratoriów jest jawny i podlega ogłoszeniu w dzienniku

urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz jest umieszczany na stronach
internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii.

6. Główny Lekarz Weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, cofa laboratorium
zatwierdzenie, jeżeli:

1) przestało ono spełniać warunki zatwierdzenia lub
2) uzyskało negatywne wyniki testów porównawczych, o których mowa w ust. 3, lub nie

poddało się takim testom.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i tryb gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań
laboratoryjnych, mając na względzie zapewnienie efektywnej kontroli stanu
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, stanu zdrowia zwierząt oraz
szybkiego przepływu informacji dotyczących wyników tych badań.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3,
mając na względzie rodzaj przeprowadzanych badań.

Art. 25.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, krajowe

laboratoria referencyjne będące krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których
mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 882/2004, a w przypadku gdy dla każdego
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wspólnotowego laboratorium referencyjnego zostanie określone więcej niż jedno krajowe
laboratorium referencyjne, określi także sposób współpracy tych laboratoriów, mając na
względzie wykonywane przez te laboratoria zadania i spełnianie przez nie wymagań
określonych w art. 33 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia, a także zapewnienie efektywnej
współpracy tych laboratoriów oraz koordynację ich zadań i współpracy z innymi
krajowymi laboratoriami referencyjnymi i wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje informacje, o których mowa w art. 33
ust. 4 rozporządzenia nr 882/2004.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest organem właściwym w sprawie składania
wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 378/2005 z
dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr
1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań
laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na
stosowanie dodatków paszowych (Dz. Urz. UE L 59 z 5.03.2005, str. 8).]

<Art. 23.
1. Stwierdzenie albo wykluczenie choroby zakaźnej zwierzęcia, w tym choroby

odzwierzęcej, wydanie oceny mięsa, oceny zdrowotnej jakości produktów
pochodzenia zwierzęcego, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego,
ubocznych produktów zwierzęcych oraz pasz może być poprzedzone
przeprowadzeniem badań laboratoryjnych.

2. Badaniami laboratoryjnymi, w tym przeprowadzanymi w ramach monitorowania i
badań kontrolnych, są objęte również szkodliwe dla ludzi i zwierząt czynniki
biologiczne, chemiczne, fizyczne, odzwierzęce czynniki chorobotwórcze oraz
związana z nimi oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, określone w
prawodawstwie weterynaryjnym, a także w przepisach dotyczących pasz oraz
bezpieczeństwa żywności i żywienia.

3. Wymagań dotyczących badań laboratoryjnych określonych w ustawie nie stosuje się
do badania trichinoskopowego na obecność włośni mięsa przeznaczonego na użytek
własny.

Art. 24.
1. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni jest przeprowadzane w:

1) pomieszczeniu, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale II
w ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z
30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 45, str. 14), udostępnianym pracownikom Inspekcji lub osobom wyznaczonym
na podstawie art. 16 i 18 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub

2) innym przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, którym dysponuje
Inspekcja.

2. Pomieszczenie określone w ust. 1, w którym jest przeprowadzane badanie
laboratoryjne mięsa na obecność włośni, zwane dalej „pracownią badania mięsa na
obecność włośni”, powiatowy inspektorat weterynarii wyposaża w odczynniki
i sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia tego badania, zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r.
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ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu
do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 60, z późn.
zm.).

3. Kierownik zakładu higieny weterynaryjnej lub osoba przez niego upoważniona
kontroluje, czy w pracowni badania mięsa na obecność włośni są spełniane
wymagania w zakresie systemu zarządzania wskazanym w art. 12 ust. 2
lit. a rozporządzenia nr 882/2004.

4. Kierownik zakładu higieny weterynaryjnej o stwierdzeniu naruszenia wymagań
określonych w ust. 3 w pracowni badania mięsa na obecność włośni przez:

1) osobę wyznaczoną na podstawie art. 16 lub 18 – informuje powiatowego lekarza
weterynarii;

2) pracownika Inspekcji – informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powiatowy lekarz weterynarii

nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, osobom wyznaczonym na podstawie
art. 16 lub 18 do przeprowadzenia badania laboratoryjnego mięsa na obecność
włośni, usunięcie stwierdzonych naruszeń, określając sposób i termin ich usunięcia.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, pracownik Inspekcji ponosi
odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną na zasadach określonych w
przepisach odrębnych.

Art. 25.
1. Aby zapewnić jednolity sposób przeprowadzania badań laboratoryjnych dla celów

kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu nr 882/2004, związanych z
realizacją zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1, tworzy się system laboratoriów
urzędowych, obejmujący akredytowane laboratoria.

2. W ramach systemu, o którym mowa w ust. 1, działają:
1)  laboratoria urzędowe w rozumieniu art. 12 rozporządzenia nr 882/2004,

obejmujące:
a) zakłady higieny weterynaryjnej, w tym pracownie badania mięsa na

obecność włośni,
b) laboratoria państwowych instytutów badawczych,
c) laboratoria weterynaryjne wchodzące w skład innych niż wymienione w lit.

a jednostek organizacyjnych Inspekcji,
d) inne laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii;

2) krajowe laboratoria referencyjne w rozumieniu art. 33 rozporządzenia nr
882/2004.

3. Główny Lekarz Weterynarii wyznacza laboratoria urzędowe, o których mowa w ust.
2 pkt 1 lit. a – c, do przeprowadzenia badań laboratoryjnych w zakresie określonym
w ust. 1.

4. Główny Lekarz Weterynarii, wyznaczając laboratorium urzędowe, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 lit. a, do przeprowadzenia badań laboratoryjnych mięsa na obecność
włośni, wskazuje pracownię badania mięsa na obecność włośni, na podstawie
informacji przekazanych przez powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem
wojewódzkiego lekarza weterynarii.
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5. Jeżeli brak jest laboratorium urzędowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a – c,
do przeprowadzenia wymaganych badań laboratoryjnych, Główny Lekarz
Weterynarii może wyznaczyć do przeprowadzenia tych badań krajowe
laboratorium referencyjne.

6. Jeżeli  brak jest krajowego laboratorium referencyjnego, które można wyznaczyć do
przeprowadzenia wymaganych badań laboratoryjnych, Główny Lekarz
Weterynarii, po zasięgnięciu opinii Rady do spraw Laboratoriów, wyznacza do
przeprowadzenia tych badań znajdujące się na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) –  strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, zwanego dalej „państwem członkowskim EFTA”, krajowe albo
wspólnotowe laboratorium referencyjne.

7. Laboratoria urzędowe są poddawane w zakresie stosowanych metod badawczych
regularnym badaniom porównawczym przeprowadzanym przez krajowe
laboratorium referencyjne, a gdy brak jest takiej możliwości – przez krajowe lub
wspólnotowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA.

8. Główny Lekarz Weterynarii sporządza, w sposób określony przez Komisję
Europejską, wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych oraz innych
laboratoriów, których obowiązek publikowania wynika z przepisów Unii
Europejskiej, aktualizuje go i umieszcza na stronie internetowej administrowanej
przez Główny Inspektorat Weterynarii.>

<Art. 25a.
1. Kierownik laboratorium, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. d, ubiegającego

się o status laboratorium urzędowego zatwierdzonego do przeprowadzania badań
laboratoryjnych w danym kierunku dla celów kontroli urzędowych, składa na
piśmie wniosek w tym zakresie do Głównego Lekarza Weterynarii.

2. Do wniosku dołącza się:
1) kopię oryginału:

a) certyfikatu akredytacji,
b) zakresu akredytacji, zgodnego z kierunkiem badań określonym we

wniosku;
2) opinię właściwego dla kierunku badań krajowego laboratorium referencyjnego

albo krajowego lub wspólnotowego laboratorium referencyjnego znajdującego
się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego EFTA, w przypadku gdy brak jest krajowego
laboratorium referencyjnego, o:

a) kwalifikacjach osób przeprowadzających badania,
b) spełnianiu warunków niezbędnych do przeprowadzania badań,
c) stosowanych metodach badawczych, do której dołącza się kopię oryginału

raportu z badań porównawczych określonych metod badawczych
przeprowadzonych przez krajowe laboratorium referencyjne, krajowe
laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium innego państwa
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członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA lub
wspólnotowe laboratorium referencyjne.

3. Główny Lekarz Weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie
zatwierdzenia laboratorium ubiegającego się o status laboratorium urzędowego
zatwierdzonego do przeprowadzania badań laboratoryjnych, po przeprowadzeniu w
nim badań porównawczych określonych metod badawczych przez krajowe
laboratorium referencyjne lub, w przypadku braku takiego laboratorium, przez
krajowe lub wspólnotowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
EFTA i uzyskaniu zgodnego wyniku takich badań.

4. Główny Lekarz Weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, cofa laboratorium
zatwierdzenie, jeżeli przestało ono spełniać warunki zatwierdzenia lub uzyskało
niezgodne wyniki dwóch kolejnych badań porównawczych, o których mowa w ust.
3, lub nie poddało się takim badaniom.

5. Jeżeli laboratorium urzędowe, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a – c, z
przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie przeprowadzić badań
laboratoryjnych w zakresie określonym w art. 25 ust. 1, Główny Lekarz
Weterynarii może wyznaczyć, na czas określony, do przeprowadzania tych badań
laboratorium urzędowe, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. d.

6. Główny Lekarz Weterynarii, dokonując wyznaczenia, o którym mowa w ust. 5,
określa:

1) zakres badań laboratoryjnych przeprowadzanych przez wyznaczone
laboratorium;

2) sposób pozyskiwania przez wyznaczone laboratorium materiału do badań
laboratoryjnych;

3) zasady gromadzenia i przekazywania danych o wynikach przeprowadzanych
badań laboratoryjnych;

4) wysokość opłat za badania laboratoryjne przeprowadzane przez wyznaczone
laboratorium.

Art. 25b.
1. Krajowe laboratoria referencyjne:

1) wykonują zadania:
a) Inspekcji, o których mowa w art. 3, w zakresie referencyjności,
b) określone w art. 33 rozporządzenia nr 882/2004;

2) prowadzą centralną bazę danych, o której mowa w art. 25d ust. 1 pkt 1, oraz
gromadzą i przetwarzają dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych
przeprowadzanych w ramach systemu, o którym mowa w art. 25 ust. 1.

2. Krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego kierunku badań sprawuje
nadzór nad laboratoriami urzędowymi, w zakresie prawidłowości wykonywania
przez nie badań, przeprowadzając kontrolę, w szczególności sprzętu i odczynników
stosowanych do tych badań, a także badań porównawczych oraz wyboru metod do
akredytacji.

3. Krajowe laboratoria referencyjne corocznie, do dnia 15 stycznia, przekazują
Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacje o przeprowadzonych kontrolach.
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4. Zadania krajowych laboratoriów referencyjnych są finansowane z budżetu państwa
z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

5. Wydatki inwestycyjne związane z prowadzeniem centralnej bazy danych, o której
mowa w art. 25d ust. 1 pkt 1, mogą być finansowane z budżetu państwa z części,
której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa, w wysokości do 100
% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia:
1) określi, jakie krajowe laboratoria referencyjne są krajowymi laboratoriami

referencyjnymi, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 882/2004, a
w przypadku gdy dla każdego ze wspólnotowych laboratoriów referencyjnych
zostanie określone więcej niż jedno krajowe laboratorium referencyjne – także
sposób współpracy tych laboratoriów, mając na względzie wykonywane przez te
laboratoria zadania, a także zapewnienie efektywnej współpracy tych
laboratoriów oraz koordynację ich zadań i współpracy z innymi krajowymi
laboratoriami referencyjnymi i wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi;

2) może określić dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać krajowe
laboratoria referencyjne, uwzględniając ich specyfikę wynikającą z rodzaju
przeprowadzanych przez nie badań.

Art. 25c.
1. Krajowe laboratoria referencyjne przekazują Głównemu Lekarzowi Weterynarii

corocznie, do dnia 15 stycznia:
1) informacje o uzyskanych przez laboratoria urzędowe i krajowe laboratoria

referencyjne wynikach przeprowadzonych badań porównawczych;
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizacji zadań krajowych laboratoriów

referencyjnych, z uwzględnieniem potrzeb laboratoriów urzędowych.
2. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje corocznie, do dnia 31 grudnia, ministrowi

właściwemu do spraw rolnictwa zatwierdzony szczegółowy zakres rzeczowy
realizacji zadań krajowych laboratoriów referencyjnych w następnym roku
budżetowym.

Art. 25d.
1. Dane dotyczące wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych w zakresie

określonym w art. 23 są gromadzone i przetwarzane przy użyciu systemu
teleinformatycznego obejmującego:

1) centralną bazę danych prowadzoną przez krajowe laboratoria referencyjne;
2) lokalne bazy danych prowadzone w zakładach higieny weterynaryjnej

przeprowadzających badania laboratoryjne dla celów kontroli urzędowych.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,

szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania
danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, a także
sposób prowadzenia baz danych określonych w ust. 1, mając na względzie
zapewnienie efektywnej kontroli stanu bezpieczeństwa produktów pochodzenia
zwierzęcego, stanu zdrowia zwierząt oraz szybkiego przepływu informacji
dotyczących wyników tych badań.>
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Art. 31.
1. W przypadku gdy ubój zwierząt i badanie poubojowe odbywa się na terenie gospodarstwa

lub fermy, opłaty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4, powiększa się o 100 % w
celu pokrycia kosztów badania.

[2. W przypadku gdy rozbiór mięsa jest dokonywany w zakładzie, w którym mięso to zostało
pozyskane, opłaty za nadzór nad rozbiorem mięsa zmniejsza się o 55 %.

3. W przypadku gdy produkty rybołówstwa są posortowane pod względem świeżości lub
wielkości w sposób określony w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wspólnej
normy handlowej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa lub gdy pierwsza
sprzedaż odbywa się na aukcji rybnej lub rynku hurtowym, opłatę za nadzór, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5 lit. j, zmniejsza się o 55 %.

4. W przypadku gdy:
1) przetwarzanie produktów rybołówstwa jest dokonywane w tym samym miejscu co

pierwsza sprzedaż lub
2) prowadzona w zakładzie kontrola wewnętrzna umożliwia ograniczenie liczby

kontroli przeprowadzanych przez urzędowych lekarzy weterynarii w tym zakładzie
- opłatę za nadzór, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5 lit. k, zmniejsza się o 55 %.]

5. W przypadku wyładowywania produktów rybołówstwa ze statku rybackiego lub statku
przetwórni, pływających pod banderą państwa trzeciego, do opłaty za badanie dolicza się
koszty czynności związanych z kontrolą tych statków.

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ

ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342)

USTAWA
z dnia 11 marca 2004 r.

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt1)

__________________
1) Przepisy niniejszej ustawy:

1) wdrażają postanowienia:
a) dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów

zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i
trzodą chlewną (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964, str. 1977, z późn. zm.; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 13, z późn. zm.),

b) dyrektywy Rady 78/52/EWG z dnia 13 grudnia 1977 r. ustanawiającej
wspólnotowe kryteria w odniesieniu do krajowych planów przyspieszonego
zwalczania brucelozy, gruźlicy i enzootycznej białaczki bydła (Dz. Urz. WE L
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15 z 19.01.1978, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 3,
str. 181),

c) dyrektywy Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania
chorób zwierząt we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982, str. 58, z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 191, z
późn. zm.),

d) dyrektywy Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającej warunki
zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w
przywozie zamrożonego nasienia bydła domowego (Dz. Urz. WE L 194 z
22.07.1988, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
3, t. 8, str. 106, z późn. zm.),

e) dyrektywy Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków
zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz
przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (Dz. Urz. WE L 302 z
19.10.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 9, str. 178, z późn. zm.),

f) dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków
zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z
rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str.
42, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 152,
z późn. zm.),

g) dyrektywy Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającej warunki
sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu
wewnątrzwspólnotowym nasieniem bydła i trzody chlewnej oraz w przywozie
(Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 62, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 172, z późn. zm.),

h) dyrektywy Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie
warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i
przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (Dz. Urz. WE L 303 z
31.10.1990, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 11, str. 3, z późn. zm.),

i) (uchylona),
j) dyrektywy Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków

zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i
kozami (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1991, str. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 146, z późn. zm.),

k) dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiającej zasady
kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz. Urz. WE L 157 z
10.06.1992, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str.
294),

l) dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania
dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt,
nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi
zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty
określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L
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268 z 14.09.1992, str. 54, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 13, str. 154, z późn. zm.),

m)dyrektywy Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającej
wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz. Urz. WE L 260
z 05.09.1992, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str.
83),

n) dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne
wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki
odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz. Urz. WE L 62 z 15.03.1993,
str. 69, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str.
71, z późn. zm.),

o) (uchylona),
p) (uchylona),
q) dyrektywy Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotyczącej zakazu

stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu
hormonalnym, tyreostatycznym i â-agonistycznym i uchylającej dyrektywy
81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG (Dz. Urz. WE L 125 z
25.03.1996, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 19, str. 64, z późn. zm.),

r) dyrektywy Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającej
przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego
języka (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 74; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 87),

s) dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych
produktów leczniczych (Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001, str. 1, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 3, z późn. zm.),

t) dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie
wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (Dz. Urz. WE L
316 z 01.12.2001, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34,
str. 234),

u) dyrektywy Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej przepisy
szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającej
dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego
pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 252),

v) dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie
wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającej dyrektywę
85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającej
dyrektywę 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),

w) dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada
2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych, zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG i
uchylającej dyrektywę Rady 92/117/EWG (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str.
31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 344),
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x) dyrektywy Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki
zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium
Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającej dyrektywy
90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającej dyrektywę 72/462/EWG (Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004, str. 320; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
3, t. 45, str. 120),

y) dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę
92/40/EWG (Dz. Urz. UE L 10 z 14.01.2006, str. 16),

z) dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie
wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury
oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych
chorób (Dz. Urz. UE L 328 z 24.11.2006, str. 14, z późn. zm.)[;]<,>

<za) dyrektywy Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającej
procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny
weterynarii i zootechniki oraz zmieniającej dyrektywy 64/432/EWG,
77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG,
90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG,
91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG,
92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz
dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 219 z
14.08.2008, str. 40);>

2) wykonują postanowienia:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22

maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i
zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L
147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.),

b) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3
października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.),

c) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych
do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i
zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. UE L 146 z 13.06.2003,
str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str.
75, z późn. zm.),

d) rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17
listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność
(Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328),

e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r.
ustanawiającego wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do
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przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (Dz.
Urz. UE L 279 z 22.10.2005, str. 47).

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o
weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 920), która weszła w życie z dniem
8 sierpnia 2007 r.; ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca
2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 916), która weszła w
życie z dniem 8 września 2008 r.

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) drób - kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice, strusie oraz inne
bezgrzebieniowce, gołębie, bażanty i kuropatwy, utrzymywane w celach
rozpłodowych, produkcji mięsa lub jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów
ptactwa łownego;

1a) akwakultura - chów lub hodowlę zwierząt akwakultury przy użyciu technik
stosowanych w celu zwiększenia produkcji tych zwierząt powyżej parametrów
możliwych do osiągnięcia w naturalnym środowisku, przy czym zwierzęta te na
etapie chowu lub hodowli wraz z odłowem lub zbiorem stanowią przedmiot
własności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej;

2) zwierzęta akwakultury - zwierzęta wodne będące w jakimkolwiek stadium rozwoju,
w tym jaja, oraz nasienie lub gamety, hodowane w danym gospodarstwie lub na
obszarach hodowli mięczaków, a także dzikie zwierzęta wodne przeznaczone do
hodowli w danym gospodarstwie lub na obszarze hodowli mięczaków;

3) (uchylony);
3a) zwierzęta wodne - ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha) oraz

do gromad ryb chrzęstnych (Chondrichthytes) i ryb kostnych (Osteichthyes), a także
mięczaki należące do typu Mollusca oraz skorupiaki należące do podtypu Crustacea;

3b) ozdobne zwierzęta wodne - zwierzęta wodne hodowane, utrzymywane lub
umieszczane na rynku w celach ozdobnych;

3c) dzikie zwierzęta wodne - zwierzęta wodne inne niż zwierzęta akwakultury;
4) koniowate - wolno żyjące lub udomowione zwierzęta z gatunków: konie, zebry lub

osły oraz potomstwo pochodzące z krzyżowania tych gatunków;
5) zarejestrowane koniowate - koniowate, które zgodnie z odrębnymi przepisami

zostały wpisane do ksiąg zwierząt hodowlanych lub w nich zarejestrowane i
kandydują do wpisu, identyfikowane na podstawie dokumentu identyfikacyjnego
wydanego przez:

a) podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych lub rejestr w kraju
pochodzenia zwierzęcia albo

b) międzynarodowy związek lub organizację, które utrzymują konie do zawodów
sportowych lub wyścigów konnych;
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6) zwierzęta gospodarskie - zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

6a) chów lub hodowla zwierząt akwakultury - hodowanie zwierząt akwakultury w
danym gospodarstwie lub na obszarze hodowli mięczaków;

6b) łowisko typu "wpuść i złów" - stawy lub inne urządzenia, w których populację
zwierząt akwakultury utrzymuje się wyłącznie w celach wędkarstwa rekreacyjnego
przez odnowę tej populacji;

7) stado - zwierzę albo zwierzęta tego samego gatunku przebywające na terenie tego
samego gospodarstwa i mające ten sam status epizootyczny, przy czym w przypadku
drobiu są to zwierzęta przebywające w tym samym pomieszczeniu lub ogrodzonym
miejscu;

8) gospodarstwo - obiekty budowlane, przestrzenie wolne lub inne miejsca, gdzie
przebywają zwierzęta gospodarskie, a w przypadku zwierząt akwakultury -
jakiekolwiek miejsca, w tym miejsca zamknięte, lub obiekty budowlane
wykorzystywane przez przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury, gdzie
zwierzęta te są hodowane z zamiarem umieszczenia na rynku, z wyłączeniem miejsc,
w których dzikie zwierzęta wodne złowione lub zebrane w celu spożycia przez ludzi
są tymczasowo, bez karmienia, przetrzymywane przed poddaniem ich ubojowi;

9) niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego - materiał biologiczny i jaja wylęgowe
drobiu;

10) materiał biologiczny - nasienie, komórki jajowe, zarodki oraz tkanki użyte do ich
produkcji, pochodzące od zwierząt, przeznaczone do wykorzystania w rozrodzie, z
wyłączeniem jaj wylęgowych drobiu i zwierząt akwakultury;

11) przywóz - dokonywany z państw trzecich przywóz w rozumieniu przepisów o
weterynaryjnej kontroli granicznej;

11a) (uchylony);
12) handel - swobodny obrót między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w

rozumieniu art. 23 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
13) umieszczanie na rynku - przetrzymywanie lub prezentację w celu sprzedaży,

oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, dostarczanie lub każdy inny sposób
wprowadzania na rynek;

14) obrót - przywóz, umieszczanie na rynku oraz wywóz do państw trzecich;
15) produkty - niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, uboczne produkty

zwierzęce, produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o
wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego;

16) państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;
17) urzędowy lekarz weterynarii - urzędowego lekarza weterynarii, o którym mowa w

przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej, albo lekarza weterynarii wyznaczonego przez
organ centralny lub inny organ upoważniony przez organ centralny innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa
trzeciego;

18) środek transportu - część ładunkową pojazdów silnikowych, pojazdów szynowych,
samolotów, ładownie statków lub kontenery przeznaczone do transportowania drogą
lądową, morską lub powietrzną;
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19) świadectwo zdrowia - świadectwo weterynaryjne w rozumieniu przepisów o
weterynaryjnej kontroli granicznej oraz dokument wydany przez urzędowego lekarza
weterynarii poświadczający stan zdrowia zwierzęcia lub zwierząt, stan zdrowotny
stada, z którego zwierzęta pochodzą, albo jakość zdrowotną niejadalnego produktu
pochodzenia zwierzęcego;

20) zakład drobiu - obiekt budowlany lub jego część, w którym wykonuje się jedną z
następujących czynności:

a) produkcję jaj wylęgowych przeznaczonych do wylęgu piskląt reprodukcyjnych,
prarodzicielskich lub rodzicielskich (zakład hodowli zarodowej),

b) produkcję jaj wylęgowych przeznaczonych do wylęgu piskląt użytkowych
(zakład reprodukcyjny),

c) odchów drobiu hodowlanego do fazy osiągnięcia dojrzałości płciowej lub
rozpoczęcia nieśności (zakład odchowu drobiu),

d) inkubację jaj wylęgowych, wyląg oraz dostarczanie piskląt jednodniowych, za
które uważa się pisklęta drobiu mające mniej niż 72 godziny życia, jeszcze
niekarmione, a w przypadku piskląt kaczki piżmowej (Cairina moschata) lub jej
krzyżówki, które mogły być karmione (zakład wylęgu drobiu);

20a) przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury - zorganizowany zespół
składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia dowolnej
działalności w zakresie chowu, hodowli, utrzymania lub pielęgnacji zwierząt
akwakultury;

20b) zakład przetwórczy - zakład, w którym jest prowadzona działalność w zakresie
przetwarzania zwierząt akwakultury przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
zatwierdzony zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 853/2004;

21) choroby zakaźne zwierząt - wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze
choroby zwierząt, które ze względu na sposób powstawania lub szerzenia się
stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi, a w przypadku zwierząt
wodnych - bezobjawowe lub objawowe zakażenie biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym;

21a) choroby odzwierzęce - choroby zakaźne zwierząt lub zakażenia, które w sposób
naturalny mogą być pośrednio lub bezpośrednio przenoszone między zwierzętami a
ludźmi;

21b) odzwierzęce czynniki chorobotwórcze - bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby lub inne
czynniki biologiczne mogące wywoływać choroby odzwierzęce;

21c) oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe - zdolność niektórych gatunków
drobnoustrojów do przeżycia, a nawet do wzrostu przy takiej koncentracji czynnika
przeciwdrobnoustrojowego, która jest wystarczająca do powstrzymania wzrostu lub
zabicia drobnoustrojów tego samego gatunku;

21d) podwyższona śmiertelność - niewyjaśnione przypadki śmiertelności u zwierząt
akwakultury znacznie przekraczające poziom ustalony między podmiotem
prowadzącym działalność w danym gospodarstwie lub na danym obszarze hodowli
mięczaków a powiatowym lekarzem weterynarii dla tego gospodarstwa lub obszaru
w danych warunkach;
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22) zwierzę podejrzane o zakażenie - zwierzę z gatunku wrażliwego, które mogło mieć
pośredni lub bezpośredni kontakt z czynnikiem zakaźnym wywołującym chorobę
zakaźną zwierząt;

23) zwierzę podejrzane o chorobę - zwierzę z gatunku wrażliwego, u którego występują
objawy kliniczne lub zmiany pośmiertne wskazujące na wystąpienie choroby
zakaźnej zwierząt; zwierzę uznaje się za podejrzane o chorobę także w przypadku,
gdy wyniki badań diagnostycznych są niejednoznaczne;

24) zwierzę chore lub zakażone - zwierzę, u którego za życia lub po śmierci urzędowy
lekarz weterynarii stwierdził chorobę zakaźną zwierząt;

25) zwierzę z gatunku wrażliwego - zwierzę z danego gatunku, które może zostać
zakażone lub może skażać, lub zakażać, a w przypadku zwierząt akwakultury
zwierzę, dla którego w warunkach naturalnych lub w warunkach doświadczalnych
zbliżonych do warunków naturalnych potwierdzono zakażenie czynnikiem
chorobotwórczym;

26) zwłoki zwierzęce - zwierzęta padłe lub zabite w celu innym niż spożycie przez ludzi;
27) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - zgłaszanie, zapobieganie dalszemu

szerzeniu się, wykrywanie, kontrola i likwidowanie chorób zakaźnych zwierząt,
czyszczenie i odkażanie oraz postępowanie przy ponownym umieszczaniu zwierząt
w gospodarstwie;

28) ognisko choroby - gospodarstwo lub inne miejsce, w którym przebywają zwierzęta,
gdzie urzędowy lekarz weterynarii stwierdził jeden lub więcej przypadków choroby
zakaźnej zwierząt;

29) obszar zapowietrzony - obszar bezpośrednio wokół ogniska choroby, podlegający
ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli,
podejmowanym przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

30) obszar zagrożony - obszar wokół obszaru zapowietrzonego, podlegający
ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli,
podejmowanym przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

31) obszar buforowy - obszar wokół obszaru zagrożonego, podlegający ograniczeniom,
w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt;

32) wektor - zwierzę z gatunku niewrażliwego na chorobę, za pośrednictwem którego
może być przenoszony czynnik chorobotwórczy z jednego zwierzęcia z gatunku
wrażliwego na drugie zwierzę;

33) posiadacz zwierzęcia - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej władającą zwierzęciem, również tymczasowo;

34) kwarantanna - odosobnienie zwierząt w celu ich obserwacji lub badania, które ma na
celu wykluczenie możliwości przeniesienia lub rozprzestrzenienia choroby zakaźnej
zwierząt;

35) stacja kwarantanny - odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu zwierząt, w
którym prowadzi się kwarantannę;

36) region - część terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o powierzchni
co najmniej 2.000 km2, która znajduje się pod nadzorem właściwych organów,
obejmującą co najmniej jedną z jednostek administracyjnych wymienionych w
załączniku nr 1;
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36a) enklawa - gospodarstwo lub gospodarstwa, w których utrzymuje się populacje
zwierząt wodnych o ustalonym statusie zdrowotnym w odniesieniu do określonej
choroby zakaźnej, z tym że w przypadku kilku gospodarstw za enklawę uważa się
gospodarstwa objęte wspólnym systemem bezpieczeństwa biologicznego, na który
składają się takie same środki nadzoru stanu zdrowia zwierząt wodnych,
zapobiegania chorobom zakaźnym tych zwierząt oraz zwalczania tych chorób;

36b) strefa - obszar geograficzny z jednolitym systemem hydrologicznym obejmujący:
a) część obszaru zlewni od źródła lub źródeł cieków wodnych do miejsca

zlokalizowania naturalnych lub sztucznych barier, zapobiegających wędrówce
zwierząt wodnych z niżej położonej części zlewni, lub

b) całkowity obszar zlewni od źródła lub źródeł cieków wodnych do ujścia rzeki,
lub

c) co najmniej 2 obszary zlewni wraz z ujściami rzek, które są przez te ujścia ze
sobą powiązane epizootycznie;

37) miejsce gromadzenia zwierząt - punkt zbiorczy i punkt skupu lub pomieszczenie, w
przypadku owiec i kóz, w których bydło, świnie, owce, kozy i koniowate pochodzące
z różnych gospodarstw są grupowane w celu sformowania przesyłek zwierząt
przeznaczonych do handlu, przy czym w przypadku bydła i świń może to być
również gospodarstwo pochodzenia tych zwierząt;

[38) czynności lecznicze - podawanie, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii,
zwierzęciu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-
agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży,
przy czym substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności
z oddychaniem lub wywoływania porodu u koniowatych utrzymywanych w celach
innych niż produkcja mięsa oraz wywoływania porodu u krów;]

<38) czynności lecznicze – podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez
lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub
beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności – włącznie z
przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu
leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u
koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych;>

39) czynności zootechniczne - podawanie:
a) zwierzęciu gospodarskiemu lub zwierzęciu dzikiemu utrzymywanemu przez

człowieka jak zwierzę gospodarskie - każdej substancji dozwolonej w celu
synchronizowania rui oraz przygotowywania dawców i biorców zarodków do
implantacji, po zbadaniu zwierzęcia przez lekarza weterynarii i na jego
odpowiedzialność,

b) zwierzętom akwakultury - każdej substancji dozwolonej w celu zmiany płci, na
podstawie recepty lekarza weterynarii i na jego odpowiedzialność.

Art. 9.
1. Powiatowy lekarz weterynarii, w przypadku gdy podmiot prowadzący działalność

nadzorowaną nie zastosuje się do nakazu lub zakazu określonego w decyzji, o której
mowa w art. 8 ust. 1-3, wydaje decyzję zakazującą prowadzenia określonego rodzaju
działalności nadzorowanej i skreśla podmiot z rejestru, o którym mowa w art. 11.



- 26 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

[2. Powiatowy lekarz weterynarii powiadamia o wydaniu decyzji zakazującej prowadzenia
działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, d-f, h, i, l, p oraz w art. 4
ust. 3, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, Głównego Lekarza
Weterynarii, który informuje o tym Komisję Europejską oraz pozostałe państwa
członkowskie Unii Europejskiej.]

<2. Powiatowy lekarz weterynarii powiadamia o wydaniu decyzji zakazującej
prowadzenia działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, d – f, h,
i, l, p oraz w art. 4 ust. 3, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii,
Głównego Lekarza Weterynarii.>

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o
której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n.

Art. 11.
1. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność

nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l, n, p oraz w art. 4 ust. 3, na obszarze
jego właściwości.

2. Rejestr zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
2) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany;
3) określenie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności nadzorowanej;
4) informacje o decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ust. 3;
5) datę wpisu i wykreślenia z rejestru.

[3. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza
weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii dane zawarte w rejestrze, a także
informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym
rejestrze. Główny Lekarz Weterynarii podaje do publicznej wiadomości informacje
zawarte w rejestrze w części dotyczącej podmiotów prowadzących działalność
nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i oraz p.]

<3. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za pośrednictwem wojewódzkiego
lekarza weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii dane zawarte w rejestrze, z
wyłączeniem danych zawartych w rejestrze podmiotów prowadzących działalność,
o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n, a także informacje o każdej zmianie stanu
faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze. Informacje te są
umieszczane na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat
Weterynarii.>

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres informacji, sposób prowadzenia rejestru oraz jego wzór, a także zakres i tryb
przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3, mając na względzie zapewnienie
sprawnego wykonywania nadzoru nad podmiotami objętymi tym rejestrem.

Art. 12.
1. Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3,

prowadzi:
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[1) listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt
1 lit. a, d-f, h, i, l, p;]

<1) listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art.
1 pkt 1 lit. a, c – f, h, l;>

2) listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 4 ust.
3, w zakresie określonym w przepisach Unii Europejskiej ustanawiających przepisy
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

[2. Główny Lekarz Weterynarii przesyła Komisji Europejskiej listy podmiotów
prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, d-f, h, i, l, p
oraz w art. 4 ust. 3, i informuje Komisję Europejską o każdej zmianie w tym zakresie.]

<2. Główny Lekarz Weterynarii umieszcza na stronie internetowej administrowanej
przez Główny Inspektorat Weterynarii, w sposób określony przez Komisję
Europejską, listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której
mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c – f, h, l oraz w art. 4 ust. 3, a także aktualizuje te listy.>

Art. 27.
1. Koniowate mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do
innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli:

1) są zidentyfikowane zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii nie później niż na

48 godzin przed załadunkiem i podczas tego badania nie wykazywały klinicznych
objawów chorób;

3) nie miały kontaktu z koniowatymi chorymi na chorobę zakaźną zwierząt w okresie
15 dni poprzedzających dzień badania, o którym mowa w pkt 2;

4) pochodzą z gospodarstw, które ze względów zdrowotnych nie są objęte
ograniczeniami, o których mowa w ust. 3 i 4;

5) nie są zwierzętami, które powinny być zabite lub poddane ubojowi zgodnie z
programami zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, realizowanymi w regionie lub
państwie pochodzenia zwierząt;

6) zostały spełnione inne wymagania zdrowotne dla zwierząt określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 30 pkt 1, przy przemieszczaniu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej.

2. W przypadku zarejestrowanych koniowatych wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
stosuje się wyłącznie do koniowatych przeznaczonych do handlu.

3. Jeżeli nie wszystkie znajdujące się w gospodarstwie zwierzęta z gatunków wrażliwych na
daną chorobę zakaźną były zabite lub poddane ubojowi w związku z zastosowaniem
środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, koniowate nie mogą opuścić tego gospodarstwa
w celu ich przemieszczenia:

1) przez co najmniej:
a) 6 miesięcy od dnia kontaktu ze zwierzęciem chorym na zarazę stadniczą lub

zakażonym tą chorobą - w przypadku koniowatych podejrzanych o zakażenie tą
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chorobą lub podejrzanych o tę chorobę, z tym że dla ogiera okres ten liczy się do
czasu jego wykastrowania,

b) 6 miesięcy od dnia, w którym koniowate chore na nosaciznę lub wirusowe
zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego koni lub zakażone tymi chorobami zostały
zabite lub poddane ubojowi,

c) 6 miesięcy w przypadku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej,
d) 1 miesiąc w przypadku wścieklizny,
e) 15 dni w przypadku wąglika;

2) do dnia, w którym, po zabiciu lub poddaniu ubojowi zwierząt chorych na
niedokrwistość zakaźną koni lub zakażonych tą chorobą, pozostałe koniowate
wykazały ujemną reakcję na dwa testy Cogginsa wykonane w trzymiesięcznych
odstępach.

4. Jeżeli znajdujące się w gospodarstwie zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę
zakaźną zostały zabite lub poddane ubojowi w związku z zastosowaniem środków, o
których mowa w ust. 1 pkt 5, koniowate nie powinny opuszczać tego gospodarstwa w
celu ich przemieszczenia przed upływem 30 dni od dnia, w którym zwierzęta zostały
zabite lub poddane ubojowi, a obiekty znajdujące się w gospodarstwie poddane
odkażaniu, z tym że w przypadku wąglika okres ten wynosi 15 dni.

5. Główny Lekarz Weterynarii może, w drodze decyzji, pozwolić na przemieszczenie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej koniowatych, o których mowa w ust. 3 i 4, na zawody sportowe lub wyścigi
konne, mimo niezachowania terminów określonych w tych przepisach, powiadamiając
niezwłocznie Komisję Europejską o wydaniu takiego pozwolenia. Do wniosków o
wydanie pozwolenia przepisy art. 13 ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.

6. Spełnianie wymagań weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, jest potwierdzane
w świadectwie zdrowia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii państwa
członkowskiego Unii Europejskiej wysyłającego zwierzęta. Do świadectwa zdrowia
przepisy art. 20 ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku zarejestrowanych koniowatych potwierdza się wyłącznie wymagania
weterynaryjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 3 i 4, w informacji o stanie
zdrowia wystawionej przez urzędowego lekarza weterynarii państwa członkowskiego
Unii Europejskiej wysyłającego te zwierzęta, dołączonej do dokumentów
identyfikacyjnych tych zwierząt. Informacja o stanie zdrowia powinna być sporządzona
co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa wysyłającego zwierzęta i państwa
ich przeznaczenia oraz jest ważna przez 10 dni od dnia przeprowadzenia badania
klinicznego zwierząt dokonanego w celu jej wystawienia.

8. Spełnienie wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza się w szczególności na
podstawie oświadczenia posiadacza zwierzęcia.

[9. Koniowate przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych
państw członkowskich Unii Europejskiej powinny być przemieszczane tak szybko, jak to
możliwe.]

<9. Koniowate przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do innych państw członkowskich Unii Europejskiej powinny być
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przemieszczane z gospodarstwa pochodzenia bezpośrednio lub za pośrednictwem
miejsca gromadzenia, tak szybko, jak to możliwe.>

Art. 52c.
1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji:

1) produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach
weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz w rozumieniu
przepisów o środkach żywienia zwierząt przekazują próbki do badań laboratoryjnych
w kierunku chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
podlegających obowiązkowi monitorowania oraz przechowują wyniki tych badań
przez 2 lata;

2) produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach
weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego przechowują, w celu
udostępnienia do badań laboratoryjnych, produkty pochodzenia zwierzęcego lub
próbki tych produktów, które mogły wywołać lub które podejrzewa się, że wywołały
choroby odzwierzęce przenoszone przez żywność.

[2. Laboratoria wykonujące badania w kierunku chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania przechowują
izolaty odzwierzęcych czynników chorobotwórczych i przekazują je zakładom higieny
weterynaryjnej, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 oraz z 2008 r. Nr 145, poz.
916 i Nr 195, poz. 1201).]

<2. Laboratoria wykonujące badania w kierunku chorób odzwierzęcych i
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi
monitorowania przechowują izolaty odzwierzęcych czynników chorobotwórczych i
przekazują je zakładom higieny weterynaryjnej, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt
1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 121, poz. 842, z późn. zm.).>

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje próbek i częstotliwość ich
przekazywania do badań, o których mowa w ust. 1, oraz terminy przekazywania izolatów
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych zakładom, o których mowa w ust. 2, mając
na względzie zapewnienie reprezentatywności wyników przeprowadzanych badań oraz
prawidłową realizację monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych.

Art. 57.
1. Główny Lekarz Weterynarii opracowuje:

1) programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
2) programy mające na celu wykrycie występowania zakażeń czynnikami

wywołującymi choroby zakaźne zwierząt lub poszerzenie wiedzy o ryzyku
wystąpienia takich chorób,

3) programy nadzoru nad chorobami zakaźnymi zwierząt akwakultury mającego na celu
osiągnięcie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strefę lub enklawę statusu
wolnego od danej choroby zakaźnej,
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4) krajowe programy zwalczania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i
innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych
przez żywność (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328), zwanym dalej "rozporządzeniem
nr 2160/2003", w załączniku I

- kierując się sytuacją epizootyczną i epidemiczną kraju oraz obowiązującymi w tym
zakresie przepisami Unii Europejskiej.

2. Programy, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:
1) opis sytuacji epizootycznej w zakresie danej choroby;
2) analizę szacunkowych kosztów oraz przewidywanych korzyści wynikających z

wprowadzenia programu;
3) prawdopodobny czas trwania programu oraz określenie celu, który ma zostać

osiągnięty do dnia jego zakończenia;
4) określenie obszaru, na którym będzie obowiązywał program;
5) określenie statusu epizootycznego gospodarstw oraz obszarów objętych programem,

a także celów, które mają zostać osiągnięte z uwagi na każdy status, warunki
obowiązujące w odniesieniu do przemieszczania zwierząt pomiędzy gospodarstwami
oraz obszarami o różnym statusie epizootycznym, oraz określenie skutków utraty
statusu epizootycznego;

6) opis działań, które będą stosowane w przypadku wystąpienia podejrzenia lub
stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt.

3. Rada Ministrów może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, program, o którym mowa
w ust. 2, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, mając na względzie
wymagania weterynaryjne dla handlu zwierzętami i produktami pochodzenia
zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierzęcego.

4. Realizacja programu, o którym mowa w ust. 3, jest finansowana ze środków budżetu
państwa.

5. W przypadku programu, o którym mowa w ust. 1, współfinansowanego ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej oprócz wymagań, o których mowa w ust. 2, program
powinien spełniać wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej.

[6. Rada Ministrów przyjmuje program, o którym mowa w ust. 5, w drodze uchwały, a
następnie Główny Lekarz Weterynarii występuje z wnioskiem do Komisji Europejskiej o
jego zatwierdzenie.]

<6. Główny Lekarz Weterynarii uzgadnia program, o którym mowa w ust. 5, z
ministrem właściwym do spraw:

1) finansów publicznych – pod względem finansowym,
2) rolnictwa – pod względem merytorycznym

– i występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zatwierdzenie tak
uzgodnionego programu.>

6a. Główny Lekarz Weterynarii, w wyniku uzgodnień z Komisją Europejską, dokonuje
zmian w programie, o którym mowa w ust. 5.
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7. Rada Ministrów wprowadza program, o którym mowa w ust. 5, w drodze rozporządzenia,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, po jego zatwierdzeniu przez
Komisję Europejską, mając na względzie ochronę zdrowia publicznego, poprawę sytuacji
epizootycznej kraju oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

8. Główny Lekarz Weterynarii nadzoruje realizację programów, o których mowa w ust. 1, a
w przypadku programu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej informuje Komisję Europejską o postępach w jego realizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.

9. (uchylony).

[Art. 63.
Zabrania się:

1) umieszczania na rynku, w celu podawania zwierzętom, substancji o działaniu
tyreostatycznym oraz stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów;

2) umieszczania na rynku, w celu podawania zwierzętom, z których lub od których są
pozyskiwane produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o
wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, substancji
o działaniu beta-agonistycznym oraz oestradiolu 17b i jego pochodnych
estropodobnych.]

<Art. 63.
Zabrania się umieszczania na rynku, w celu podawania zwierzętom, z których lub od
których są pozyskiwane produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o
produktach pochodzenia zwierzęcego, substancji o działaniu tyreostatycznym,
stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów, substancji o działaniu beta-
agonistycznym oraz oestradiolu 17β i jego pochodnych estropodobnych.>

Art. 64.
1. Zabrania się podawania zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym

przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie oraz zwierzętom akwakultury:
1) substancji o działaniu tyreostatycznym;
2) stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów;
3) substancji o działaniu beta-agonistycznym;
4) oestradiolu 17b i jego pochodnych estropodobnych;
5) substancji o działaniu estrogennym innych niż oestradiol 17b i jego pochodne

estropodobne oraz o działaniu androgennym lub gestagennym.
2. Zabrania się:

[1) utrzymywania w gospodarstwie zwierząt akwakultury, w których organizmie
znajdują się lub u których wykryto substancje wymienione w ust. 1, z wyłączeniem
przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65, 67 lub
69;

2) umieszczania na rynku lub uboju zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich
utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w których organizmach
znajdują się lub u których wykryto substancje wymienione w ust. 1, z wyłączeniem
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przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65, 67 lub
69.]

<1) utrzymywania w gospodarstwie zwierząt akwakultury, w których organizmie
znajdują się lub u których wykryto substancje wymienione w ust. 1, z
wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie
z art. 65 lub 67;

2) umieszczania na rynku lub uboju zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich
utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w których
organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje wymienione w ust.
1, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano
zgodnie z art. 65 lub 67.>

3. Zabrania się umieszczania na rynku przeznaczonych do spożycia przez ludzi zwierząt
akwakultury, którym były podawane substancje wymienione w ust. 1, oraz
przetworzonych produktów pochodzących od tych zwierząt.

4. Zabrania się umieszczania na rynku i przetwarzania mięsa zwierząt, o których mowa w
ust. 2.

Art. 65.
1. Zakazy, o których mowa w art. 63 i 64, nie dotyczą podawania w celach leczniczych:

1) testosteronu i progesteronu oraz ich pochodnych, łatwo uwalniających w miejscu ich
podawania związki macierzyste w wyniku procesu hydrolizy, zachodzącego po ich
wchłonięciu, zidentyfikowanym zwierzętom gospodarskim i zwierzętom dzikim
utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie;

2) produktów leczniczych weterynaryjnych z zawartością:
[a) trenbolonów alilu, podawanych doustnie, lub substancji o działaniu beta-

agonistycznym zidentyfikowanym koniowatym lub zidentyfikowanym zwierzętom
domowym, w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej w sprawie wymogów
dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt
domowych o charakterze niehandlowym, jeżeli są one stosowane zgodnie ze
wskazaniami producenta,]

<a) trenbolonu alilu, podawanego doustnie, lub substancji o działaniu beta-
agonistycznym zidentyfikowanym koniowatym, jeżeli są one stosowane
zgodnie ze wskazaniami producenta,>

b) substancji mających działanie beta-agonistyczne, w postaci zastrzyków, w celu
przyspieszenia porodu u krów.

2. Produkty lecznicze weterynaryjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosowane w celach
leczniczych powinny spełniać wymagania dla dopuszczenia ich do obrotu określone w
przepisach Prawa farmaceutycznego i mogą być podawane wyłącznie przez lekarza
weterynarii w postaci zastrzyku lub w postaci spirali dopochwowych - w przypadku
leczenia dysfunkcji hormonów płciowych.

[Art. 69.
Zakaz, o którym mowa w art. 64 ust. 1, nie dotyczy leczenia prowadzonego przez lekarza
weterynarii, polegającego na podawaniu zidentyfikowanym zwierzętom gospodarskim lub
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zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie produktów
leczniczych weterynaryjnych zawierających oestradiol 17b lub jego pochodne estropodobne w
celu leczenia u bydła:

1) maceracji lub mumifikacji płodu;
2) ropomacicza (pyometritis).]

Art. 71.
1. Zezwala się, w celu handlu, na:

[1) umieszczanie na rynku zwierząt do hodowli oraz zwierząt reprodukcyjnych, które
nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych, jeżeli w ostatnim czasie były
poddane czynnościom leczniczym, o których mowa w art. 65, 67 lub 69;]

<1) umieszczanie na rynku zwierząt do hodowli oraz zwierząt reprodukcyjnych,
które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych, jeżeli w ostatnim
czasie były poddane czynnościom leczniczym, o których mowa w art. 65
lub 67;>

2) oznakowanie, zgodnie z przepisami o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierzęcego, mięsa pochodzącego ze zwierząt, o których mowa w pkt
1, jeżeli były przestrzegane okresy karencji określone w przepisach Prawa
farmaceutycznego, jako mięsa przeznaczonego do handlu.

2. Handel końmi hodowlanymi, włączając zarejestrowane koniowate, którym w celach
określonych w art. 65 były podawane produkty lecznicze weterynaryjne, zawierające
trembolony alilu lub substancje o działaniu beta-agonistycznym, a w szczególności
końmi:

1) wyścigowymi,
2) biorącymi udział w zawodach,
3) cyrkowymi,
4) przeznaczonymi do badań lub na wystawy

- jest dopuszczalny przed upływem okresu karencji, jeżeli zostały zachowane warunki
podawania tych produktów, a rodzaj i data leczenia zostały zapisane w dokumentach
identyfikacyjnych, w które zaopatrzono zwierzęta.

3. Nie umieszcza się na rynku mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego w
rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia
zwierzęcego, pochodzących ze zwierząt lub od zwierząt, którym były podawane
substancje o działaniu estrogennym, androgennym lub gestagennym, jeżeli przed
dokonaniem uboju zwierzęcia nie był przestrzegany okres karencji wymagany dla
wydalenia z jego organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych.

Art. 72.
1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzają kontrole w celu ustalenia:

1) posiadania lub przechowywania przez posiadaczy zwierząt substancji, o których
mowa w art. 63 i 64;
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2) stosowania niezgodnie z przepisami substancji o działaniu hormonalnym,
tyreostatycznym i beta-agonistycznym lub produktów leczniczych weterynaryjnych
zawierających takie substancje (nielegalne leczenie zwierząt);

3) nieprzestrzegania okresów karencji, o których mowa w art. 70 pkt 1 lit. b i pkt 2;
[4) nieprzestrzegania ograniczeń lub zakazów stosowania substancji, o których mowa w

art. 65, 67 lub 69.]
<4) nieprzestrzegania ograniczeń lub zakazów stosowania substancji, o których

mowa w art. 65 lub 67.>
2. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzony przypadek, o którym mowa w ust. 1,

zwierzęta obejmuje się dozorem urzędowego lekarza weterynarii do czasu zastosowania
wobec osób odpowiedzialnych środków określonych w art. 79 ust. 2 pkt 1, ust. 3 oraz w
art. 80 i 82.

Art. 73.
1. Zabrania się przywozu:

1) zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak
zwierzęta gospodarskie i zwierząt akwakultury,

2) mięsa i innych produktów pozyskanych ze zwierząt lub od zwierząt, o których mowa
w pkt 1

- z państw trzecich, które dopuszczają umieszczanie na rynku, w celu podawania
zwierzętom stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów lub substancji o działaniu
tyreostatycznym.

2. Zabrania się przywozu z państw trzecich znajdujących się na listach sporządzanych
zgodnie z przepisami Unii Europejskiej:

1) zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak
zwierzęta gospodarskie oraz zwierząt akwakultury, którym były podawane:

a) substancje o działaniu tyreostatycznym oraz stilbeny, pochodne stilbenów, ich
soli i estrów,

[b) substancje o działaniu beta-agonistycznym oraz oestradiol 17b i jego pochodne
estropodobne, z wyłączeniem przypadków, gdy substancje te były podawane w
sposób określony w art. 65-67, 69 lub 71, a okresy karencji przewidziane w
umowach międzynarodowych były przestrzegane;]

<b) substancje o działaniu beta-agonistycznym oraz oestradiol 17β i jego
pochodne estropodobne, z wyłączeniem przypadków, gdy substancje te były
podawane w sposób określony w art. 65 – 67 lub 71, a okresy karencji
przewidziane w umowach międzynarodowych były przestrzegane;>

2) mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o
wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego,
pozyskanych z lub od zwierząt, których przywóz jest zakazany zgodnie z pkt 1.

[Art. 74.
Dopuszcza się przywóz z państw trzecich zwierząt przeznaczonych do hodowli, zwierząt
reprodukcyjnych, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych, lub mięsa z
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nich pozyskanego, jeżeli państwa te zagwarantują spełnienie wymagań co najmniej
równoważnych do wymagań określonych w przepisach art. 63-73.]

<Art. 74.
Dopuszcza się przywóz z państw trzecich zwierząt przeznaczonych do hodowli, zwierząt
reprodukcyjnych, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych, lub
mięsa z nich pozyskanego, jeżeli państwa te zagwarantują spełnienie wymagań
określonych w przepisach art. 63 – 68 lub 70 – 73.>

Art. 79.
[1. Kto:

1) umieszcza na rynku, w celu podawania zwierzętom, substancje o działaniu
tyreostatycznym oraz stilbeny, pochodne stilbenów, ich sole i estry,

2) umieszcza na rynku, w celu podawania zwierzętom, z których lub od których są
pozyskiwane produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o
wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, substancje
o działaniu beta-agonistycznym oraz oestradiol 17b i jego pochodne estropodobne

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.]
<1. Kto umieszcza na rynku, w celu podawania zwierzętom, z których lub od których

są pozyskiwane produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o
produktach pochodzenia zwierzęcego, substancje o działaniu tyreostatycznym,
stilbeny, pochodne stilbenów, ich sole i estry, substancje o działaniu beta-
agonistycznym oraz oestradiol 17β i jego pochodne estropodobne

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 3.>

2. Kto wbrew zakazowi:
1) podaje zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym przez

człowieka jak zwierzęta gospodarskie lub zwierzętom akwakultury substancje, o
których mowa w art. 64 ust. 1,

2) utrzymuje w gospodarstwie zwierzęta akwakultury, w których organizmie znajdują
się lub u których wykryto substancje wymienione w art. 64 ust. 1,

3) umieszcza na rynku lub dokonuje uboju zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich
utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w których organizmach
znajdują się lub u których wykryto substancje wymienione w art. 64 ust. 1,

4) umieszcza na rynku przeznaczone do spożycia przez ludzi zwierzęta akwakultury,
którym były podawane substancje wymienione w art. 64 ust. 1, oraz przetworzone
produkty pochodzące od tych zwierząt,

5) umieszcza na rynku i przetwarza mięso zwierząt, o których mowa w pkt 2 i 3
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

3. Kto podaje w celach leczniczych zwierzętom gospodarskim lub zwierzętom dzikim
utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie substancje, o których mowa
w art. 65, niezgodnie z przepisami tego artykułu
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
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ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI
REJESTRACJI

1) paratuberkuloza (Paratuberculosis);
2) listerioza (Listeriosis);
3) toksoplazmoza (Toxoplasmosis);
4) tularemia (Tularaemia);
5) wirusowe zapalenia mózgu i rdzenia koni (Equine encephalomyelitis);
6) nosacizna (Glanders);
7) niedokrwistość zakaźna koni (Equine infectious anaemia);
8) zakaźne zapalenie macicy u klaczy (Contagious equine metritis);
9) wirusowe zapalenie tętnic koni (Equine viral arteritis);

10) zaraza stadnicza (Dourine);
11) zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła (Infectious bovine

rhinotracheitis/infetious pustular vulvovaginitis IBR/IPV);
12) choroba mętwikowa bydła (Bovine genital campylobacterosis);
13) zaraza rzęsistkowa bydła (Trichomonosis);
14) gorączka Q (Q fever);
15) salmonellozy bydła i świń (Salmonellosis of cattle and pigs);
16) wirusowe zapalenie żołądka i jelit świń (Transmissible gastroenteritis - TGE);
17) włośnica (Trichinellosis);
18) choroba Aujeszkyego u świń (Aujeszky's disease in pigs);
[19) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń d. choroba cieszyńska i talfańska

(Porcine enteroviral encephalomyelitis);]
20) zakaźna bezmleczność u owiec i kóz (Contagious agalactia);
21) choroba maedi-visna (Maedi-visna disease);
22) gruczolakowatość płuc u owiec i kóz (Ovine pulmonary adenomatosis);
23) wirusowe zapalenia stawów i mózgu kóz (Caprine arthritis/encephalitis - CAE);
24) serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych (Caseus lymphadenitis - CLA);
25) salmonellozy drobiu (S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis, S. Typhimurium, S.

Arizonae)/Avian salmonellosis (S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Arizonae);
26) chlamydioza ptaków (Avian chlamydiosis);
27) zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro)/Infectious bursal disease

(Gumboro disease);
28) choroba Mareka (Marek's disease);
29) choroba Derzsy'ego (Derzsy's disease);
30) mykoplazmozy drobiu (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M.

meleagridis)/Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis);
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31) wirusowe zapalenie jelit u norek (Mink viral enteritis);
32) choroba Aleucka (Aleutian disease);
33) myksomatoza (Myxomatosis);
34) krwotoczna choroba królików (Rabbit haemorrhagic disease);
35) (uchylony);
36) (uchylony);
37) zgnilec europejski (European foulbrood);
38) warroza (Varroosis);
39) choroba roztoczowa (Acariosis of bees);
40) (uchylony);
41) (uchylony)[.]<;>
<42) mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida);
43) roztocze Tropilaelaps.>

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. O PASZACH (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z 2008 r. Nr 144,

poz. 899 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

Art. 11.
1. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi, na obszarze swojej właściwości, rejestr, o

którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 183/2005, i wykaz zakładów zatwierdzonych
zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005 oraz wykaz podmiotów wykonujących
działalność podlegającą rejestracji, o których mowa w art. 31 ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 882/2004.

2. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza
weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacje i dane zawarte w
prowadzonych wykazach, w tym informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub
prawnego ujawnionego w tych wykazach.

[3. Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie informacji i danych określonych w ust. 2,
prowadzi krajowy wykaz zakładów, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia nr
183/2005, który przekazuje do dnia 30 września każdego roku ministrowi właściwemu do
spraw rolnictwa.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie wykaz, o którym mowa
w ust. 3.]

<3. Główny Lekarz Weterynarii prowadzi krajowy wykaz zakładów, o którym mowa w
art. 19 rozporządzenia nr 183/2005, na podstawie informacji i danych określonych
w ust. 2.
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4. Główny Lekarz Weterynarii ogłasza corocznie, na stronie internetowej
administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii, wykaz, o którym mowa w
ust. 3.>

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób:
1) prowadzenia rejestru zakładów i wykazu zatwierdzonych zakładów oraz wykazu

podmiotów wykonujących działalność podlegającą rejestracji, prowadzonych przez
powiatowych lekarzy weterynarii, w tym zakres danych i informacji wpisywanych
do tego rejestru lub tych wykazów, które zostały uzyskane przez powiatowego
lekarza weterynarii przy wykonywaniu urzędowej kontroli tych zakładów, mając na
względzie rodzaj działalności objętej rejestracją i sprawną aktualizację wpisywanych
informacji;

2) ustalania krajowego numeru referencyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu nr
183/2005 w załączniku V w rozdziale II w ust. 3, mając na względzie możliwość
identyfikacji zakładu i miejsca prowadzenia produkcji.

[Art. 39.
1. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,

corocznie w terminie do dnia 30 września, dane objęte ewidencją.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1,

ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski", corocznie w terminie do dnia 30 listopada, wykaz zakładów państw
trzecich, z których dopuszcza się przywóz pasz.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji Europejskiej, corocznie w
terminie do dnia 31 grudnia, wykaz zakładów państw trzecich, z których dopuszcza się
przywóz pasz, zawierający dane dotyczące tych zakładów objęte ewidencją.]

<Art. 39.
1. Główny Lekarz Weterynarii ogłasza corocznie, na stronie internetowej

administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii, w terminie do dnia 30
listopada, wykaz zakładów państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz pasz,
na podstawie danych objętych ewidencją.

2. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej corocznie, w terminie
do dnia 31 grudnia, wykaz zakładów państw trzecich, z których dopuszcza się
przywóz pasz, zawierający dane dotyczące tych zakładów objęte ewidencją.>

Art. 48.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu

potwierdzającego przeprowadzenie kontroli przesyłki, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt
1, oraz sposób jego wystawiania i wypełniania, mając na względzie zapewnienie
zgodności wzoru tego dokumentu oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania z
zasadami obowiązującymi w prawie Unii Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, na których
może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych, oraz rodzaje pasz i
pasz leczniczych, które mogą być poddawane kontroli granicznej na poszczególnych
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przejściach granicznych, biorąc pod uwagę podział przejść granicznych na te, w których
dokonuje się wyłącznie kontroli pasz i pasz leczniczych niezawierających materiałów
pochodzących z tkanek zwierząt, i te, w których dokonuje się kontroli wszystkich pasz i
pasz leczniczych.

<3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz miejsc
kontroli innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w
których może być dokonywana kontrola graniczna pasz, mając na względzie
zwiększony poziom kontroli pasz.>

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

(Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.)

Art. 78.
1. Badania laboratoryjne dla celów urzędowych kontroli żywności i żywienia w zakresie

bezpieczeństwa żywności wykonują akredytowane:
1) laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, funkcjonujące w zintegrowanym

systemie badań laboratoryjnych żywności określonym w art. 15a ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

[2) laboratoria Inspekcji Weterynaryjnej określone w art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;]

<2) laboratoria Inspekcji Weterynaryjnej określone w art. 25 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;>

3) laboratoria organów, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 5;
4) laboratoria referencyjne realizujące zadania określone w art. 33 rozporządzenia nr

882/2004.
2. Laboratoria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, wykonują badania laboratoryjne dla celów

urzędowych kontroli materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
3. Zadania realizowane przez laboratoria referencyjne są finansowane z budżetu państwa, z

części, której dysponentem są minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister
właściwy do spraw rolnictwa, każdy w zakresie swoich kompetencji.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia wyznacza, w drodze rozporządzenia, laboratoria
referencyjne wykonujące badania środków spożywczych podlegających urzędowym
kontrolom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla celów urzędowych kontroli żywności i
żywienia, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz realizację
zadań określonych w art. 33 rozporządzenia nr 882/2004.


