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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 23 października 2013 r.  

 

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób  

zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 474) 

 

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 

oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) 

 

USTAWA 

z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
1)

 

________ 
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 

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 
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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 

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), 
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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 β-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), 

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 
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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)[;]<,> 

<zb) dyrektywy Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz 

zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 192 

z 23.07.2010, str. 1), 

zc) dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel 

wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych 

(Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 74);> 

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 

przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (Dz. 

Urz. UE L 279 z 22.10.2005, str. 47)[.]<,> 
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<f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 

dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 

(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) 

(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), 

g) rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu 

do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli 

weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 

z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.).> 

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. 1. 

Ustawa określa: 

1) wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie: 

a) zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w 

związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, 

b) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, 

c) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności 

rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, 

pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, 

d)  prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub 

przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt 

akwakultury, 

e) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, 

f) zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, 

przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału 

biologicznego, 

g) prowadzenia punktu kopulacyjnego,  

h) prowadzenia zakładu drobiu, 

i) prowadzenia: 

– przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury, 
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– zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta 

akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, 

j) prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

k) chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak 

zwierzęta gospodarskie, 

l) utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, 

ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub 

stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt używanych do 

prowadzenia takich badań, 

m) hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświadczalnych, 

n) utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych 

zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, 

[o) zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz 

wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, zwanych dalej "ubocznymi 

produktami zwierzęcymi",] 

<o) określonym w art. 23 ust. 1 lit. a lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie 

o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 

z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 1069/2009”, nieuregulowane w przepisach rozporządzenia nr 1069/2009 

lub przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia,> 

p) prowadzenia: 

– miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w 

których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na 

rynku, 

– łowisk typu "wpuść i złów", 

– przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na 

rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w 

zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego 

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), zwanego 

dalej "rozporządzeniem nr 853/2004" 

- zwanej dalej "działalnością nadzorowaną"; 

[2) wymagania weterynaryjne dla: 

a) przywozu zwierząt, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego i 

ubocznych produktów zwierzęcych (wymagania przywozowe) oraz tranzytu 

zwierząt, 
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b) umieszczania na rynku, w tym handlu, zwierząt, niejadalnych produktów 

pochodzenia zwierzęcego, ubocznych produktów zwierzęcych oraz 

przemieszczania koniowatych;] 

<2) wymagania weterynaryjne dla: 

a) przywozu zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz 

tranzytu zwierząt, 

b) umieszczania na rynku, w tym handlu, zwierząt i niejadalnych produktów 

pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania koniowatych, 

c) przywozu, tranzytu oraz umieszczania na rynku, w tym handlu, produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z 

art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009, zwanych dalej „produktami 

ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, i produktów pochodnych w 

rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia nr 1069/2009, zwanych dalej 

„produktami pochodnymi” – w zakresie nieuregulowanym w przepisach 

rozporządzenia nr 1069/2009 oraz w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych w trybie tego rozporządzenia;> 

2a) wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt 

domowych towarzyszących podróżnym oraz zasady identyfikacji tych zwierząt; 

2b) wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt 

cyrkowych; 

3) zasady: 

a) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, 

b) stosowania substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-

agonistycznym, 

c) monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i 

środkach żywienia zwierząt, 

d)  wprowadzania do obrotu i używania wyrobów do diagnostyki in vitro 

stosowanych w medycynie weterynaryjnej. 

 

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; 
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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; 

[6) zwierzęta gospodarskie - zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o 

organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;] 

<6) zwierzęta gospodarskie – zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, a w przypadku 

działalności w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 lit. a lub art. 24 ust. 1 

rozporządzenia nr 1069/2009 – zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 3 pkt 

6 rozporządzenia nr 1069/2009;> 

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, 
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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;] 

<12) handel – swobodny obrót między państwami członkowskimi Unii Europejskiej 

w rozumieniu art. 28 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

13) umieszczanie na rynku – przetrzymywanie lub prezentację w celu sprzedaży, 

oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, dostarczanie lub każdy inny sposób 

wprowadzania na rynek, a w przypadku produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego i produktów pochodnych oraz nawozów organicznych i polepszaczy 

gleby w rozumieniu art. 3 pkt 22 rozporządzenia nr 1069/2009 – wprowadzanie 

do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 14 rozporządzenia nr 1069/2009;> 

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;] 

<15) produkty – niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodne i produkty pochodzenia 

zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego;> 

pkt 16-44 pominięto 

 

Art. 3. 

1. Do postępowania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje 

się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy 

stanowią inaczej. 

[2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do ubocznych produktów zwierzęcych stosuje się 

przepisy o odpadach.] 

<2. Do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, 

w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 1069/2009, w przepisach Unii 

Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia oraz w ustawie, stosuje się 

przepisy o odpadach.> 
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Art. 4. 

1. Podmiot prowadzący działalność nadzorowaną, z wyłączeniem działalności, o której 

mowa w art. 1 pkt 1 lit. o, jest obowiązany spełniać wymagania weterynaryjne określone 

dla danego rodzaju i zakresu prowadzonej działalności nadzorowanej. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w zakresie spełniania wymagań weterynaryjnych jest 

obowiązany zapewniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, 

organizacyjne, techniczne lub technologiczne, zabezpieczające przed zagrożeniem 

epizootycznym, epidemicznym lub zapewniające właściwą jakość produktów, 

obejmujące w szczególności wymagania dotyczące: 

1) stanu zdrowia zwierząt będących przedmiotem działalności nadzorowanej lub 

wykorzystywanych do jej prowadzenia, w tym odnoszące się do badań 

potwierdzających ten stan oraz określonych szczepień ochronnych, lub 

2) gospodarstw, miejsc gromadzenia zwierząt, innych miejsc przetrzymywania zwierząt 

oraz stad lub obszarów, z których pochodzą zwierzęta będące przedmiotem 

działalności nadzorowanej lub wykorzystywane do jej prowadzenia, lub 

3) sposobu ustalania pochodzenia zwierząt będących przedmiotem działalności 

nadzorowanej lub zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty 

wytwarzane w ramach prowadzenia działalności nadzorowanej, w tym zakres i 

sposób prowadzenia rejestru zwierząt, lub 

4) obiektów budowlanych lub miejsc, w których prowadzi się działalność nadzorowaną, 

lub osób wykonujących określone czynności w ramach tej działalności oraz zakresu 

takich czynności, lub 

5) niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w ramach 

prowadzonej działalności nadzorowanej, sposobu ich znakowania i pakowania, w 

tym wymagania dotyczące opakowań, lub 

6) świadectw zdrowia lub innych dokumentów, w które zaopatruje się zwierzęta będące 

przedmiotem działalności nadzorowanej lub niejadalne produkty pochodzenia 

zwierzęcego wytwarzane przy prowadzeniu tej działalności, lub 

7) sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej przechowywania, lub 

8) środków transportu i warunków transportu zwierząt lub niejadalnych produktów 

pochodzenia zwierzęcego, będących przedmiotem działalności nadzorowanej lub 

wykorzystywanych do jej prowadzenia. 

[3. Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie 

zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz 

wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych określają przepisy 

Unii Europejskiej ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.] 

<3. Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie 

określonym w art. 23 ust. 1 lit. a lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009, 

zwanej dalej „działalnością nadzorowaną w zakresie produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych”, są określone 
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w rozporządzeniu nr 1069/2009, w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie 

tego rozporządzenia oraz w ustawie.> 

3a. Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie 

prowadzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury lub zakładu 

przetwórczego obejmują także wymagania dotyczące programów nadzoru stanu zdrowia 

zwierząt akwakultury opracowanych przez podmioty prowadzące tę działalność oraz 

kontroli. 

4. Za miejsce odpoczynku zwierząt, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. d, uważa się miejsce, 

w którym transportowanie zwierząt zostaje przerwane w celu umożliwienia im 

odpoczynku oraz nakarmienia i napojenia. 

5. Za miejsce przeładunku zwierząt, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. d, uważa się miejsce, 

w którym transportowanie zwierząt zostaje przerwane w celu przeładowania ich z 

jednego środka transportu do innego. 

 

Art. 6. 

1. Za zatwierdzone w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej uważa się: 

1) podmioty, które uzyskały decyzję, określoną w art. 5 ust. 4 pkt 1; 

2) działalność nadzorowaną prowadzoną przez podmioty, o których mowa w pkt 1; 

3) poszczególne obiekty budowlane lub miejsca, w których jest prowadzona działalność 

nadzorowana, lub osoby wykonujące określone czynności w jej ramach - w 

przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 pkt 1. 

<1a. Podjęcie działalności nadzorowanej w zakresie produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego lub produktów pochodnych jest dozwolone po: 

1) dokonaniu rejestracji podmiotu, przedsiębiorstwa lub zakładu, o której mowa w 

art. 23 rozporządzenia nr 1069/2009, 

2) zatwierdzeniu przedsiębiorstwa lub zakładu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

rozporządzenia nr 1069/2009, lub 

3) warunkowym zatwierdzeniu przedsiębiorstwa lub zakładu, o którym mowa 

w art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009.> 

[2. Zatwierdzenia zakładów do prowadzenia działalności nadzorowanej, o której mowa w 

art. 4 ust. 3, dokonuje, w drodze decyzji, powiatowy lekarz weterynarii na wniosek 

podmiotu zamierzającego prowadzić taką działalność. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 5 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii wydając decyzję, o której mowa w ust. 2, nadaje 

weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotowi prowadzącemu działalność określoną w 

art. 4 ust. 3.] 

<2. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na planowane miejsce 

prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, na wniosek podmiotu 

zamierzającego prowadzić taką działalność, dokonuje rejestracji, o której mowa 

w ust. 1a pkt 1, oraz wydaje decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1a pkt 2 

lub 3. 
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2: 

1) składa się co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności; 

2) zawiera: 

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy, 

b) określenie rodzaju działalności, którą wnioskodawca zamierza prowadzić, 

oraz informacje określone w art. 23 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

1069/2009, 

c) określenie adresu przedsiębiorstwa lub zakładu w rozumieniu art. 3 pkt 13 

rozporządzenia nr 1069/2009, jeżeli działalność będzie prowadzona w takim 

przedsiębiorstwie lub zakładzie. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii: 

1) dokonując rejestracji podmiotu, przedsiębiorstwa lub zakładu, o której mowa w 

art. 23 rozporządzenia nr 1069/2009, w drodze decyzji, 

2) wydając decyzje o: 

a) zatwierdzeniu przedsiębiorstwa lub zakładu, o którym mowa w art. 24 ust. 

1 rozporządzenia nr 1069/2009, 

b) warunkowym zatwierdzeniu przedsiębiorstwa lub zakładu, o którym mowa 

w art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009  

– nadaje numer urzędowy, o którym mowa w art. 47 ust. 1 akapit drugi 

rozporządzenia nr 1069/2009, będący weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym, 

podmiotowi, przedsiębiorstwu lub zakładowi w rozumieniu art. 3 pkt 11 lub 13 

rozporządzenia nr 1069/2009.> 

 

Art. 8. 

1. [Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia, że przy prowadzeniu 

działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-n, p lub w art. 4 ust. 3, są 

naruszone wymagania weterynaryjne określone dla tej działalności, w zależności od 

zagrożenia stwarzanego dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, wydaje decyzję:] 

<Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia, że przy prowadzeniu 

działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a–n oraz p, są 

naruszone wymagania weterynaryjne określone dla tej działalności, w zależności od 

zagrożenia stwarzanego dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, wydaje 

decyzję:> 

1) nakazującą usunięcie uchybień w określonym terminie lub 

2) nakazującą wstrzymanie działalności do czasu usunięcia uchybień, lub 

3) zakazującą umieszczania na rynku lub handlu określonymi zwierzętami będącymi 

przedmiotem działalności albo zakazującą produkcji, umieszczania na rynku lub 

handlu określonymi produktami wytwarzanymi przy prowadzeniu tej działalności. 

<1a. Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji: 

1) zawiesza zatwierdzenie przedsiębiorstwa lub zakładu – w przypadku, o którym 

mowa w art. 46 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1069/2009; 
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2) cofa zatwierdzenie przedsiębiorstwa lub zakładu – w przypadku, o którym 

mowa w art. 46 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1069/2009; 

3) nakłada na przedsiębiorstwo lub zakład obowiązek usunięcia nieprawidłowości, 

o którym mowa w art. 46 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1069/2009. 

1b. W przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009, 

powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji: 

1) zakazuje wykonywania: 

a) określonych czynności przez dany podmiot lub w danym przedsiębiorstwie 

lub zakładzie,  

b) wszystkich czynności przez dany podmiot lub w danym przedsiębiorstwie 

lub zakładzie; 

2) zakazuje tymczasowo wykonywania określonych lub wszystkich czynności przez 

dany podmiot lub w danym przedsiębiorstwie lub zakładzie.> 

2. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia, że prowadzenie działalności 

polegającej na świadczeniu usług z zakresu medycyny weterynaryjnej stwarza zagrożenie 

epizootyczne lub epidemiczne, w drodze decyzji, wstrzymuje działalność i nakazuje 

niezwłoczne usunięcie uchybień, zawiadamiając o tym właściwą okręgową izbę lekarsko-

weterynaryjną. 

3. Jeżeli jest wymagane stwierdzenie spełniania wymagań weterynaryjnych przez 

poszczególne obiekty budowlane lub miejsca, w których jest prowadzona działalność 

nadzorowana, lub osoby wykonujące określone czynności w ramach tej działalności, 

decyzje, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko tych obiektów, miejsc lub osób, w 

stosunku do których stwierdzono naruszenie wymagań weterynaryjnych. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, zawiesza albo cofa uznanie, o którym 

mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1, w przypadku: 

1) stwierdzenia, że nie są spełniane wymagania weterynaryjne niezbędne do uzyskania 

lub zachowania tego uznania, lub 

2) zagrożenia epizootycznego lub epidemicznego, w tym uzasadnionego podejrzenia 

zachorowania przez zwierzę na chorobę zakaźną, której dotyczy uznanie, lub 

stwierdzenia tego zachorowania. 

 

Art. 8a. 

Do postępowania w sprawach: 

[1) o których mowa w art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 24i ust. 2, art. 43a oraz w art. 89 

ust. 5, 

2) dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na 

podstawie art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 24i ust. 2, art. 43a lub art. 89 ust. 5 oraz w 

sprawach wznowienia postępowania zakończonego wydaniem takiej decyzji] 

<1) o których mowa w art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 24i ust. 2, art. 43a, art. 43b 

oraz art. 89 ust. 5, 

2) dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na 

podstawie art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 24i ust. 2, art. 43a, art. 43b lub art. 89 
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ust. 5 oraz w sprawach wznowienia postępowania zakończonego wydaniem 

takiej decyzji > 

- nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3-9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz przepisu art. 

2 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278). 

 

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.] 

<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 i 3, wydaje decyzję zakazującą prowadzenia określonego 

rodzaju działalności nadzorowanej i skreśla podmiot z rejestru, o którym mowa w 

art. 11.> 

<1a. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1a pkt 2 lub ust. 1b pkt 

1 lit. b, powiatowy lekarz weterynarii skreśla podmiot, przedsiębiorstwo lub zakład 

z rejestru, o którym mowa w art. 11.> 

[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.] 

<2. Powiatowy lekarz weterynarii informuje o wydaniu decyzji zakazującej 

prowadzenia działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, d–f, h, i, 

l, p, oraz decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1a pkt 2 i ust. 1b pkt 1 lit. b, Głównego 

Lekarza Weterynarii za pośrednictwem wojewódzkiego 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.] 

<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, oraz przedsiębiorstw i zakładów zatwierdzonych lub warunkowo zatwierdzonych 

na podstawie art. 24 ust. 1 lub art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009, na 

obszarze jego właściwości.> 

2. [Rejestr zawiera:] <Rejestr zawiera w szczególności:> 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu; 

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany; 
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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;] 

<4) informacje o decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1a pkt 1 i 3, 

ust. 1b pkt 1 lit. a i pkt 2 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, 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: 

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) wykaz podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych 

oraz przedsiębiorstw i zakładów objętych tą działalnością.> 

[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.] 

<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 oraz l, a w przypadku działalności nadzorowanej w 

zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów 

pochodnych – wykaz podmiotów prowadzących tę działalność i przedsiębiorstw lub 

zakładów objętych tą działalnością, a także aktualizuje te listy i ten wykaz.> 

 

Rozdział 3 

[Wymagania weterynaryjne dla przywozu zwierząt, niejadalnych produktów pochodzenia 

zwierzęcego i ubocznych produktów zwierzęcych] 
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<Wymagania weterynaryjne dla przywozu zwierząt i niejadalnych produktów 

pochodzenia zwierzęcego> 

 

Art. 15. 

1. Dopuszcza się przywóz niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli są 

spełnione wymagania określone w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej, a 

ponadto gdy: 

1) są spełnione wymagania zdrowotne, sanitarne, higieniczne, techniczne, 

technologiczne i organizacyjne zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym 

lub epidemicznym lub zapewniające właściwą jakość tych produktów, obejmujące w 

szczególności: 

a) wymagania zdrowotne dla zwierząt, z których lub od których są pozyskiwane 

produkty, lub 

b) wymagania sanitarne dla poszczególnych etapów pozyskiwania, wytwarzania 

lub przetwarzania tych produktów, lub 

c) wymagania zdrowotne dla tych produktów, lub 

d) wymagania dla osób wykonujących określone czynności w ramach 

pozyskiwania, wytwarzania lub przetwarzania tych produktów, lub 

e) sposób i zakres przeprowadzania urzędowej kontroli pozyskiwania, wytwarzania 

lub przetwarzania tych produktów w państwie, z którego są sprowadzane, oraz 

po ich wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

f) warunki i sposób pakowania, przepakowywania, przechowywania lub 

magazynowania tych produktów, w tym wymagania dotyczące opakowań, lub 

g) wymagania dla znakowania tych produktów, lub 

h) wymagania dla sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej 

przechowywania, lub 

i) wymagania dla środków transportu i warunków transportowania tych produktów 

- zwane dalej "wymaganiami zdrowotnymi dla niejadalnych produktów", określone 

dla przywozu danego rodzaju niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego; 

2) przesyłka produktów w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej 

jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia. 

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno: 

1) być wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z 

którego są przywożone niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego; 

2) potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla niejadalnych 

produktów, w tym wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej; 

3) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna 

kontrola graniczna, oraz państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca 

przeznaczenia niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego. 
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[3. Wymagania dla przywozu ubocznych produktów zwierzęcych określają przepisy Unii 

Europejskiej ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.] 

 

Rozdział 4 

[Wymagania weterynaryjne dla handlu zwierzętami, niejadalnymi produktami pochodzenia 

zwierzęcego i ubocznymi produktami zwierzęcymi] 

<Wymagania weterynaryjne dla handlu zwierzętami i niejadalnymi produktami 

pochodzenia zwierzęcego> 

 

Art. 22. 

1. Dopuszcza się handel niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, jeżeli zostały 

spełnione wymagania określone w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu oraz 

gdy: 

1) przy ich wytworzeniu zostały spełnione wymagania weterynaryjne określone dla 

danego rodzaju działalności nadzorowanej, której przedmiotem są te produkty; 

2) zostały spełnione wymagania zdrowotne dla produktów niejadalnych określone w 

handlu danym rodzajem niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

2. Spełnienie wymagań weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1, jest potwierdzane w 

świadectwie zdrowia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej wysyłającego niejadalne produkty pochodzenia 

zwierzęcego. 

3. Świadectwo, w które zaopatruje się niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego w 

czasie transportowania do miejsca przeznaczenia, powinno być sporządzone co najmniej 

w jednym z języków urzędowych państwa wysyłającego i państwa przeznaczenia 

produktów. 

[4. Wymagania dotyczące handlu ubocznymi produktami zwierzęcymi określają przepisy 

Unii Europejskiej ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

5. Powiatowy lekarz weterynarii w zakresie określonym przepisami, o których mowa w ust. 

4, informuje o każdym przypadku wysłania ubocznych produktów zwierzęcych właściwy 

organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej będącego miejscem przeznaczenia 

przesyłki tych produktów za pomocą elektronicznego systemu wymiany informacji lub w 

inny uzgodniony sposób. 

6. Powiatowy lekarz weterynarii w zakresie określonym przepisami, o których mowa w ust. 

4, informuje o każdym przypadku dotarcia przesyłki ubocznych produktów zwierzęcych 

pochodzących z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwy organ tego 

państwa za pomocą elektronicznego systemu wymiany informacji lub w inny uzgodniony 

sposób.] 
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Rozdział 5 

[Wymagania weterynaryjne dla niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz 

ubocznych produktów zwierzęcych umieszczanych na rynku, wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej] 

<Wymagania weterynaryjne dla niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego 

umieszczanych na rynku wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej> 

 

[Art. 26. 

1. Wymagania weterynaryjne dla umieszczania na rynku, wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych określają przepisy Unii 

Europejskiej ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

wymagania weterynaryjne dla umieszczania na rynku, wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz ich unieszkodliwiania, 

a także sposób wykorzystywania tych produktów, w zakresie, w jakim przepisy, o których 

mowa w ust. 1, przewidują taką możliwość, mając na uwadze ochronę zdrowia zwierząt. 

3. Główny Lekarz Weterynarii niezwłocznie informuje Komisję Europejską o wydaniu przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.] 

 

<Rozdział 5a 

Wymagania weterynaryjne dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

i produktów pochodnych 

Art. 26a. 

1. Wymagania weterynaryjne dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i 

produktów pochodnych są określone w rozporządzeniu nr 1069/2009, w przepisach 

wydanych w trybie tego rozporządzenia oraz w ustawie. 

2. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

1) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na obszarze swojej 

właściwości wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego 

organu oraz właściwej władzy określone w rozporządzeniu nr 1069/2009 

i przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, w tym przeprowadza 

kontrole spełniania wymagań określonych w tych przepisach; 

2) Główny Lekarz Weterynarii: 

a) wykonuje obowiązki państwa członkowskiego, właściwego organu oraz 

właściwej władzy w zakresie udostępniania oraz przekazywania Komisji 

Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej informacji, 

dokumentów i danych oraz dokonywania zgłoszeń i składania wniosków 

określonych w rozporządzeniu nr 1069/2009 oraz w przepisach wydanych 

w trybie tego rozporządzenia, 

b) wykonuje zadania i czynności właściwego organu i krajowego punktu 

kontaktowego w sprawach, o których mowa w art. 20, art. 30 i art. 49 
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rozporządzenia nr 1069/2009 oraz art. 16 ust. 2 i art. 27 ust. 1 akapit drugi 

lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu 

do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli 

weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 

26.02.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

142/2011”. 

3. Graniczny lekarz weterynarii wykonuje zadania i czynności: 

1) właściwego organu odpowiedzialnego za punkt kontroli granicznej, właściwego 

organu punktu kontroli granicznej oraz zadania i czynności właściwego organu 

i urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej określone 

w rozporządzeniu nr 142/2011; 

2) właściwego organu określone w art. 27 ust. 1 akapit pierwszy, art. 28 ust. 1 i 3, 

w załączniku XII w ust. 1 w lit. c i w załączniku XIV w rozdziale I w sekcji 2 ust. 

4 lit. b rozporządzenia nr 142/2011. 

4. Jeżeli wykonanie zadań lub czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3, 

wymaga indywidualnego rozstrzygnięcia o prawach lub obowiązkach adresatów 

przepisów wymienionych w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii albo graniczny 

lekarz weterynarii dokonuje rozstrzygnięcia w drodze decyzji. 

5. Decyzjom wydanym w sprawach, o których mowa w rozporządzeniu nr 142/2011 w 

załączniku VI w rozdziale II: 

1) w sekcji 2 w ust. 1 w lit. e pkt iii, 

2) w sekcji 3 w ust. 2 lit. c, 

3) w sekcji 4 w lit. b 

– nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy z rozporządzenia 

nr 1069/2009 lub z przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego 

rozporządzenia wynika: 

1) obowiązek podjęcia lub wykonania przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, właściwy organ, właściwą władzę, urzędowego lekarza 

weterynarii lub zatwierdzonego lekarza weterynarii określonych zadań lub 

czynności, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań lub czynności 

wykonywanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, a także sposób ich 

wykonania, 

2) możliwość podjęcia lub wykonania przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, właściwy organ, właściwą władzę, urzędowego lekarza 

weterynarii lub zatwierdzonego lekarza weterynarii określonych zadań lub 

czynności, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań lub czynności 

wykonywanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, a także sposób ich 

wykonania 
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– mając na względzie zapobieżenie zagrożeniu stwarzanemu przez produkty 

uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne dla zdrowia ludzi lub 

zwierząt oraz ograniczenie lub zlikwidowanie tego zagrożenia. 

Art. 26b. 

Zabrania się przewozu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

przechowywania na tym terytorium nawozów organicznych i polepszaczy gleby 

w opakowaniach i workach o wadze przekraczającej 50 kg, które zostały oznakowane 

w sposób określony w załączniku VIII w rozdziale II w ust. 2 lit. c pkt ii tiret drugie 

rozporządzenia nr 142/2011. 

Art. 26c. 

Jeżeli na terenach odosobnionych w rozumieniu art. 3 pkt 23 rozporządzenia nr 

1069/2009, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, występuje potrzeba 

zastosowania odstępstwa określonego w art. 19 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1069/2009, 

właściwy miejscowo wojewoda, kierując się potrzebą zapewnienia ochrony zdrowia 

ludzi i zwierząt, po uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii, określa, w drodze 

rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, granice terenów odosobnionych, na których 

stosuje się odstępstwa. 

Art. 26d. 

1. Przy przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych dopuszcza się 

przekazywanie informacji, o których mowa w art. 21 ust. 3 akapit pierwszy 

rozporządzenia nr 1069/2009, przez ich umieszczenie w dokumencie handlowym, 

w który zaopatruje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty 

pochodne.  

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wzór 

dokumentu handlowego, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie 

ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, a także sprawny przepływ informacji o 

produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktach pochodnych. 

Art. 26e. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii zakazuje, w drodze decyzji, posiadaczowi zwierząt 

gospodarskich przemieszczania tych zwierząt w przypadku powzięcia podejrzenia, 

że w żywieniu tych zwierząt były stosowane niedozwolone produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne. 

2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, zwierzęta mogą być 

przemieszczone wyłącznie do rzeźni w celu zabicia. Przed dokonaniem 

przemieszczenia posiadacz zwierząt informuje powiatowego lekarza weterynarii, 

który wydał taką decyzję, o lokalizacji rzeźni, do której zostaną przemieszczone te 

zwierzęta. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie 

podejmuje czynności mające na celu potwierdzenie albo wykluczenie podejrzenia, że 

w żywieniu zwierząt gospodarskich były stosowane niedozwolone produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne. 

4. W przypadku wykluczenia podejrzenia, że w żywieniu zwierząt gospodarskich były 

stosowane niedozwolone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty 



- 21 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

pochodne, powiatowy lekarz weterynarii cofa, w drodze decyzji, zakaz, o którym 

mowa w ust. 1. 

5. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że w żywieniu zwierząt gospodarskich 

były stosowane niedozwolone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub 

produkty pochodne, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje, w drodze decyzji, 

zabicie takich zwierząt.  

6. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 5, nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

Art. 26f. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii zakazuje, w drodze decyzji, posiadaczowi produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub produktów 

zawierających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne 

lub wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub 

z produktów pochodnych przemieszczania, zbywania lub udostępniania takich 

produktów, jeżeli posiadacz ten: 

1) nie dokonał rejestracji, o której mowa w art. 6 ust. 1a pkt 1, lub  

2) nie uzyskał zatwierdzenia albo warunkowego zatwierdzenia, o których mowa 

w art. 6 ust. 1a pkt 2. 

2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, przemieszczanie, zbycie lub 

udostępnienie produktów wymienionych w ust. 1 może być dokonane wyłącznie po 

uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii, wydanej w drodze decyzji, na 

warunkach określonych w tej zgodzie. 

3. Powiatowy lekarz weterynarii cofa, w drodze decyzji, zakaz, o którym mowa w ust. 

1, w przypadku gdy posiadacz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

produktów pochodnych lub produktów zawierających produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne lub wytworzonych z produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub z produktów pochodnych dokona 

rejestracji, o której mowa w art. 6 ust. 1a pkt 1, lub uzyska zatwierdzenie albo 

warunkowe zatwierdzenie, o których mowa w art. 6 ust. 1a pkt 2. 

4. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Art. 26g. 

Próbki, o których mowa w załączniku XI w rozdziale I w sekcji 2 w lit. d rozporządzenia 

nr 142/2011, są pobierane i badane na koszt podmiotu prowadzącego działalność 

nadzorowaną w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub 

produktów pochodnych. 

Art. 26h. 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy przepisy rozporządzenia nr 

1069/2009 lub przepisy Unii Europejskiej wydane w trybie tego rozporządzenia 

upoważniają państwo członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia odrębnych 

regulacji prawnych, może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania 

weterynaryjne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub 

produktów pochodnych oraz tryb postępowania z tymi produktami, w tym 

wprowadzić zakazy, nakazy i ograniczenia oraz wskazać przypadki, w których 
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takich zakazów, nakazów i ograniczeń nie stosuje się, mając na względzie realizację 

celów określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa 

epizootycznego oraz zapewnienie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. 

2. Jeżeli wprowadzenie zakazów, nakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, 

wymaga indywidualnego rozstrzygnięcia o prawach lub obowiązkach adresatów 

przepisów wymienionych w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii dokonuje 

rozstrzygnięcia w drodze decyzji.> 

 

Art. 36. 

1. Zwierzęta akwakultury z gatunków wrażliwych na choroby, dla których mogą być 

opracowane programy określone w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 3, oraz produkty z nich 

pozyskane umieszcza się na rynku w państwie członkowskim Unii Europejskiej, strefie 

lub enklawie, które są uznane za wolne od danych chorób zakaźnych tych zwierząt, w 

celu dalszego przetworzenia, jeżeli: 

1) pochodzą z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, strefy lub enklawy, 

uznanych za wolne od danych chorób zakaźnych tych zwierząt lub 

2) są przetwarzane w zakładzie przetwórczym w sposób zapobiegający 

rozprzestrzenianiu się chorób tych zwierząt, lub 

3) zostały poddane ubojowi i wypatroszone przed ich wysyłką - w przypadku ryb; 

4) są wysyłane jako produkty nieprzetworzone lub przetworzone - w przypadku 

mięczaków i skorupiaków. 

[2. Za dalsze przetwarzanie uważa się przetwarzanie zwierząt akwakultury, przed ich 

spożyciem przez ludzi, przy użyciu jakichkolwiek środków i metod naruszających ich 

pierwotną budowę anatomiczną, obejmujących w szczególności wykrwawianie, 

patroszenie, odgławianie, krojenie i filetowanie, w wyniku których powstają odpady lub 

uboczne produkty zwierzęce, które mogą stwarzać ryzyko rozprzestrzeniania się chorób 

tych zwierząt.] 

<2. Za dalsze przetwarzanie uważa się przetwarzanie zwierząt akwakultury, przed ich 

spożyciem przez ludzi, przy użyciu jakichkolwiek środków i metod naruszających 

ich pierwotną budowę anatomiczną, obejmujących w szczególności wykrwawianie, 

patroszenie, odgławianie, krojenie i filetowanie, w wyniku których powstają odpady 

lub produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które mogą stwarzać ryzyko 

rozprzestrzeniania się chorób tych zwierząt.> 

3. Żywe zwierzęta akwakultury, o których mowa w ust. 1, mogą być tymczasowo 

przetrzymywane w miejscu przetwarzania znajdującym się w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, strefie lub enklawie, które są uznane za wolne od danych chorób 

zakaźnych tych zwierząt, jeżeli: 

1) pochodzą z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, strefy lub enklawy, 

uznanych za wolne od danych chorób zakaźnych tych zwierząt, lub 

2) są tymczasowo przetrzymywane w zakładach wysyłkowych, zakładach oczyszczania 

lub innych zakładach prowadzących podobną działalność: 

a) wyposażonych w system oczyszczania ścieków unieszkodliwiający dany 

czynnik chorobotwórczy, lub 
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b) stosujących inny niż określony w lit. a sposób oczyszczania ścieków 

zmniejszający do dopuszczalnego poziomu ryzyko przeniesienia danej choroby 

zakaźnej zwierząt akwakultury do wód naturalnych. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do zwierząt akwakultury z gatunków wrażliwych na 

choroby podlegające obowiązkowi zwalczania oraz produktów z nich pozyskanych, 

umieszczanych na rynku w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi, jeżeli są one 

zapakowane w opakowania przeznaczone do sprzedaży detalicznej, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia nr 853/2004. 

5. Przepis ust. 3 stosuje się także do żywych mięczaków i skorupiaków z gatunków 

wrażliwych na choroby podlegające obowiązkowi zwalczania, tymczasowo 

umieszczanych w wodach naturalnych lub zakładach wysyłkowych, zakładach 

oczyszczania lub innych zakładach prowadzących podobną działalność. 

 

[Art. 43a. 

1. Badania i inne czynności z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem genetycznym, 

antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich antygenów wykonywane w celach 

badawczym, diagnostycznym lub wytwórczym mogą być przeprowadzane wyłącznie w 

zatwierdzonych pomieszczeniach, obiektach lub laboratoriach, jeżeli przepisy Unii 

Europejskiej dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przewidują obowiązek 

takiego zatwierdzenia. 

2. Warunkiem uzyskania zatwierdzenia pomieszczeń, obiektów lub laboratoriów jest 

spełnienie przez osoby wykonujące badania i czynności określone w ust. 1 oraz 

stosowane metody badawcze wymagań bezpieczeństwa biologicznego określonych w 

przepisach Unii Europejskiej lub podręcznikach badań diagnostycznych i szczepionek dla 

zwierząt Międzynarodowego Biura Epizootycznego (OIE), dotyczących prac z żywymi 

czynnikami zakaźnymi w laboratoriach oraz pomieszczeniach ze zwierzętami 

laboratoryjnymi. 

3. Podmiot zamierzający wykonywać badania i czynności, o których mowa w ust. 1, składa 

do Głównego Lekarza Weterynarii pisemny wniosek o zatwierdzenie, zawierający: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

2) określenie rodzaju i zakresu wykonywanych badań i czynności; 

3) określenie lokalizacji pomieszczeń, obiektów lub laboratoriów, w których mają być 

wykonywane badania i czynności. 

4. Do wniosku dołącza się wydaną przez krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla 

danego kierunku badań pozytywną opinię o spełnianiu wymagań określonych w ust. 2. 

5. Główny Lekarz Weterynarii, w drodze decyzji: 

1) zatwierdza pomieszczenia, obiekty lub laboratoria po stwierdzeniu spełniania 

wymagań niezbędnych do zatwierdzenia określonych w ust. 2; 

2) cofa zatwierdzenie pomieszczeń, obiektów lub laboratoriów, jeżeli zostanie 

stwierdzone, że przestały być spełniane wymagania określone w ust. 2. 

6. Główny Lekarz Weterynarii prowadzi i aktualizuje wykaz zatwierdzonych pomieszczeń, 

obiektów lub laboratoriów. 
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7. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej wykaz zatwierdzonych 

pomieszczeń, obiektów lub laboratoriów oraz informuje Komisję Europejską o każdej 

zmianie dokonanej w tym wykazie.] 

<Art. 43a. 

1. Badania i inne czynności z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem 

genetycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich antygenów 

przeprowadzane lub wykonywane w celach badawczym, diagnostycznym lub 

wytwórczym mogą być przeprowadzane lub wykonywane wyłącznie 

w zatwierdzonych pomieszczeniach, obiektach lub laboratoriach, jeżeli przepisy 

Unii Europejskiej dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przewidują 

obowiązek zatwierdzenia takich pomieszczeń, obiektów lub laboratoriów. 

2. Zatwierdzenia pomieszczenia, obiektu lub laboratorium dokonuje Główny Lekarz 

Weterynarii, na wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić badania i inne 

czynności określone w ust. 1, jeżeli pomieszczenie, obiekt lub laboratorium, osoby 

przeprowadzające takie badania i wykonujące takie czynności oraz metody 

przeprowadzania takich badań lub wykonywania takich czynności spełniają 

wymagania bezpieczeństwa biologicznego określone w przepisach o Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz w przepisach Unii Europejskiej, w tym wprowadzających 

podręczniki badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt Światowej 

Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), dotyczących prac z żywymi czynnikami 

zakaźnymi w laboratoriach oraz pomieszczeniach ze zwierzętami laboratoryjnymi. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

2) określenie rodzaju i zakresu przeprowadzanych badań lub wykonywanych 

czynności; 

3) określenie lokalizacji pomieszczenia, obiektu lub laboratorium, w których mają 

być przeprowadzane badania lub wykonywane czynności. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się opinię o spełnianiu wymagań 

niezbędnych do zatwierdzenia określonych w ust. 2, wydaną przez krajowe 

laboratorium referencyjne właściwe dla danego kierunku badań laboratoryjnych, a 

w przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium referencyjnego lub 

wniosek dotyczy zatwierdzenia takiego krajowego laboratorium referencyjnego lub 

jego pomieszczenia lub obiektu – wydaną przez krajowe laboratorium referencyjne 

znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego EFTA lub wspólnotowe laboratorium referencyjne. 

5. Główny Lekarz Weterynarii w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku i opinii, 

o których mowa w ust. 2 i 4, przeprowadza kontrolę w pomieszczeniu, obiekcie lub 

laboratorium. 

6. Główny Lekarz Weterynarii po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 5, w 

drodze decyzji:  

1) zatwierdza pomieszczenie, obiekt lub laboratorium po stwierdzeniu spełnienia 

wymagań niezbędnych do zatwierdzenia określonych w ust. 2; 
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2) odmawia zatwierdzenia pomieszczenia, obiektu lub laboratorium po 

stwierdzeniu, że nie są spełnione wymagania niezbędne do zatwierdzenia 

określone w ust. 2. 

7. Główny Lekarz Weterynarii ogłasza, na stronie internetowej administrowanej przez 

Główny Inspektorat Weterynarii, wykaz podręczników badań diagnostycznych 

i szczepionek dla zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) 

dotyczących prac z żywymi czynnikami zakaźnymi w laboratoriach oraz 

pomieszczeniach ze zwierzętami laboratoryjnymi.> 

 

<Art. 43b. 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań określonych w art. 43a ust. 2, 

Główny Lekarz Weterynarii wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych 

naruszeń w określonym terminie. 

2. W przypadku niezastosowania się do nakazu zawartego w decyzji, o której mowa w 

ust. 1, Główny Lekarz Weterynarii cofa, w drodze decyzji, zatwierdzenie 

pomieszczenia, obiektu lub laboratorium. 

3. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

Art. 43c. 

1. Główny Lekarz Weterynarii prowadzi i aktualizuje wykaz zatwierdzonych 

pomieszczeń, obiektów i laboratoriów. 

2. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej wykaz 

zatwierdzonych pomieszczeń, obiektów i laboratoriów oraz informuje Komisję o 

każdej zmianie dokonanej w tym wykazie.> 

 

Art. 48a. 

1. Jeżeli stosowane bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisy Unii Europejskiej 

dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub zapobiegania tym chorobom 

przewidują obowiązek lub uprawnienie do wykonania określonych czynności lub zadań 

przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, właściwą władzę, urzędowego lekarza 

weterynarii albo właściwy organ, to te czynności i zadania wykonuje powiatowy lekarz 

weterynarii, chyba że obowiązujące przepisy ustanawiają właściwość innego organu 

Inspekcji Weterynaryjnej. 

[2. Jeżeli wykonanie czynności lub zadań, o których mowa w ust. 1, wymaga rozstrzygnięcia 

o prawach lub obowiązkach indywidualnych adresatów przepisów stosowanych 

bezpośrednio w systemie prawa polskiego określonych w ust. 1, powiatowy lekarz 

weterynarii wydaje w takich sprawach decyzje.] 

<2. Jeżeli wykonanie czynności lub zadań, o których mowa w ust. 1, wymaga 

indywidualnego rozstrzygnięcia o prawach lub obowiązkach adresatów przepisów 

stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego określonych w ust. 1, 

powiatowy lekarz weterynarii dokonuje takiego rozstrzygnięcia w drodze decyzji.> 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub zapobiegania tym chorobom 
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wynika obowiązek wykonania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, właściwą 

władzę, urzędowego lekarza weterynarii albo właściwy organ określonych zadań lub 

czynności, w tym wydawania nakazów, zakazów lub ograniczeń innych niż określone w 

art. 44 ust. 1 pkt 1-16 i ust. 1a, art. 45 ust. 1 pkt 1-10, art. 46 ust. 3 pkt 1-9 oraz art. 47 

ust. 1, w drodze rozporządzenia: 

1) wydaje nakazy, zakazy lub ograniczenia wynikające z przepisów Unii Europejskiej 

lub 

2) określa rodzaje zadań lub czynności określonych w przepisach Unii Europejskiej, 

wykonywanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej lub urzędowego lekarza 

weterynarii, lub sposób ich wykonywania 

- mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej 

dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub zapobiegania tym chorobom, w 

tym zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego, a zwłaszcza zapobieganie, 

ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego, wynikających z 

zagrożenia lub występowania choroby zakaźnej zwierząt. 

 

[Art. 52b. 

1. Główny Lekarz Weterynarii w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym 

prowadzi monitorowanie oporności odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na 

środki przeciwdrobnoustrojowe oraz wydaje instrukcję tego monitorowania obejmującą 

następujące dane: 

1) gatunki zwierząt objęte monitorowaniem; 

2) rodzaje bakterii lub ich szczepy objęte monitorowaniem; 

3) strategię pobierania próbek stosowaną w ramach monitorowania; 

4) środki przeciwdrobnoustrojowe objęte monitorowaniem; 

5) metodologię laboratoryjną stosowaną do: 

a) wykrywania oporności odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, 

b) identyfikacji izolatów drobnoustrojów; 

6) metody stosowane do zbierania danych. 

2. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące 

reprezentatywnej liczby izolatów, w szczególności Salmonella spp., Campylobacter jejuni 

i Campylobacter coli pochodzących od bydła, świń i drobiu oraz produktów pochodzenia 

zwierzęcego, wytworzonych z tych gatunków zwierząt, a także dane zawarte w instrukcji, 

o której mowa w ust. 1.] 

<Art. 52b. 

1. Inspekcja Weterynaryjna oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzą 

monitorowanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe odzwierzęcych 

czynników chorobotwórczych oraz bakterii komensalnych w zakresie, w jakim 

stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. 

2. Posiadacze zwierząt gospodarskich oraz podmioty prowadzące działalność w 

zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego są obowiązane do 
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nieodpłatnego udostępniania zwierząt i produktów w celu prowadzenia przez 

organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

monitorowania, o którym mowa w ust. 1. Przepisy art. 19 ust. 1–1c, 3 i 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej stosuje się odpowiednio. 

3. Główny Lekarz Weterynarii jest organem właściwym w zakresie przygotowywania i 

przekazywania Komisji Europejskiej i Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa 

Żywności informacji i dokumentów dotyczących monitorowania, o którym mowa w 

ust. 1, w tym wymaganych w celu współfinansowania prowadzenia tego 

monitorowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

4. Główny Lekarz Weterynarii w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym 

wydaje instrukcję monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe 

obejmującą następujące dane: 

1) gatunki zwierząt i produkty objęte monitorowaniem; 

2) rodzaje bakterii lub ich szczepy objęte monitorowaniem; 

3) strategię pobierania próbek stosowaną w ramach monitorowania; 

4) środki przeciwdrobnoustrojowe objęte monitorowaniem; 

5) metodologię laboratoryjną stosowaną do: 

a) wykrywania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, 

b) identyfikacji izolatów drobnoustrojów; 

6) metody stosowane do zbierania danych.> 

 

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. 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 
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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.] 

<2. Laboratoria przeprowadzające badania w kierunku chorób odzwierzęcych 

i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi 

monitorowania przechowują izolaty odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

i przekazują je właściwym krajowym laboratoriom referencyjnym. 

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 krajowym 

laboratoriom referencyjnym, 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, 

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; 
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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.] 

<3. Minister właściwy do spraw rolnictwa 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. 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.] 

<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. 

6a. Główny Lekarz Weterynarii po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w ust. 6, 

występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zatwierdzenie tak uzgodnionego 

programu, a w przypadku programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, realizowanego 

na obszarze strefy lub enklawy stanowiących mniej niż 75% terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które nie obejmują obszaru zlewni wykorzystywanych 

wspólnie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub państwami 

trzecimi, składa Komisji Europejskiej oświadczenie o zamiarze realizacji takiego 

programu.> 
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<6b. Główny Lekarz Weterynarii w wyniku uzgodnień z Komisją Europejską, a w 

przypadku programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, realizowanego na obszarze 

strefy lub enklawy stanowiących mniej niż 75% terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które nie obejmują obszaru zlewni wykorzystywanych wspólnie z innymi 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub państwami trzecimi, w wyniku 

uzgodnień z Komisją Europejską oraz państwami członkowskimi Unii Europejskiej 

dokonuje zmian w programie, o którym mowa w ust. 5. 

6c. Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, realizowany na obszarze strefy lub enklawy 

stanowiących mniej niż 75% terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie 

obejmują obszaru zlewni wykorzystywanych wspólnie z innymi państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej lub państwami trzecimi, uznaje się za 

zatwierdzony, gdy Komisja Europejska lub państwa członkowskie Unii 

Europejskiej nie zgłoszą zastrzeżeń do oświadczenia, o którym mowa w ust. 6a.> 

[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.] 

<7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wprowadza program, o którym mowa w ust. 

5, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, w drodze rozporządzenia, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, mając na względzie ochronę 

zdrowia publicznego, poprawę sytuacji epizootycznej państwa 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. 

<8a. Do zmian programu wprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

jego części: 

1) zgodnie z ust. 3 przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio; 

2) zgodnie z ust. 7 przepisy ust. 1, 2, 5–6c stosuje się odpowiednio.> 

9. (uchylony). 

 

Art. 57c. 

Jeżeli program, o którym mowa w art. 57, przewiduje odszkodowanie za zwierzęta zabite lub 

poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za zwierzęta padłe w 

wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, to do odszkodowania stosuje się 

przepisy art. 49. 

 

<Art. 57d. 

1. Główny Lekarz Weterynarii, na wniosek organizacji zrzeszającej podmioty 

prowadzące działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, może 

opracować program zwalczania chorób zakaźnych zwierząt innych niż choroby, o 



- 31 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

których mowa w art. 41 ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 

3 pkt 1, mając na względzie ułatwienie handlu zwierzętami i produktami 

pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia 

zwierzęcego oraz poprawę sytuacji epizootycznej kraju. 

2. Program jest realizowany pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej przez 

podmioty, o których mowa w ust. 1, które przystąpiły do niego dobrowolnie. 

3. Program zawiera w szczególności: 

1) dostępne dane o sytuacji epizootycznej w zakresie danej choroby; 

2) zasady uczestnictwa w programie, w tym warunki i terminy przystąpienia do 

programu i rezygnacji z uczestnictwa w tym programie; 

3) zasady i tryb ponoszenia kosztów uczestnictwa w programie; 

4) analizę szacunkowych kosztów oraz przewidywanych korzyści wynikających z 

wprowadzenia programu; 

5) prawdopodobny czas trwania programu oraz określenie celu, który ma zostać 

osiągnięty do dnia jego zakończenia; 

6) określenie obszaru, na którym będzie obowiązywał program; 

7) określenie statusów epizootycznych stad lub obszarów objętych programem, a 

także celów, które mają zostać osiągnięte z uwagi na każdy status, wymagań 

weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania tych statusów 

oraz określenie warunków i skutków jego zawieszenia lub cofnięcia; 

8) określenie wymagań dotyczących osób pobierających próbki do badań 

laboratoryjnych na potrzeby realizacji programu; 

9) określenie laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań 

laboratoryjnych na potrzeby realizacji programu. 

4. Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań 

laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji 

Weterynaryjnej, ponoszą podmioty, o których mowa w ust. 1, realizujące program. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, 

program na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, mając na 

względzie ułatwienie handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego w 

rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz poprawę 

sytuacji epizootycznej kraju.> 

 

[Art. 60. 

Główny Lekarz Weterynarii występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uznanie 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub regionu położonego na tym terytorium za urzędowo 

wolne lub wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt, jeżeli są spełnione wymagania w tym 

zakresie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. h lub w 

kodeksach zdrowia zwierząt wydanych przez Międzynarodowe Biuro Epizootyczne (OIE).] 

<Art. 60. 

Główny Lekarz Weterynarii występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uznanie 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub regionu położonego na tym terytorium za 
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urzędowo wolne lub wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt, jeżeli są spełnione 

wymagania w tym zakresie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 57d ust. 

5, art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. h lub w kodeksach zdrowia zwierząt wydanych przez Światową 

Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE).> 

 

Art. 77. 

Kto: 

1) prowadząc działalność nadzorowaną, nie spełnia wymagań weterynaryjnych 

przewidzianych dla określonego rodzaju i zakresu tej działalności, powodując przez 

to zagrożenie epizootyczne lub epidemiczne lub niewłaściwą jakość zdrowotną 

produktów, albo prowadzi taką działalność bez stwierdzenia spełniania wymagań 

weterynaryjnych, 

[2) dokonuje przywozu zwierząt, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego lub 

ubocznych produktów zwierzęcych wbrew zakazowi przywozu lub bez zachowania, 

lub z naruszeniem wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie,] 

<2) dokonuje przywozu zwierząt lub niejadalnych produktów pochodzenia 

zwierzęcego wbrew zakazowi przywozu lub bez zachowania, lub z naruszeniem 

wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie,> 

2a) wbrew zakazowi przywozi produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w 

przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego, 

[3) dokonuje handlu lub umieszcza na rynku zwierzęta, niejadalne produkty 

pochodzenia zwierzęcego lub uboczne produkty zwierzęce bez zachowania lub z 

naruszeniem wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie,] 

<3) dokonuje handlu lub umieszcza na rynku zwierzęta lub niejadalne produkty 

pochodzenia zwierzęcego bez zachowania lub z naruszeniem wymagań 

weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie,> 

4) dokonuje przemieszczania koniowatych bez zachowania lub z naruszeniem 

wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie, 

5) umieszcza zwierzęta w gospodarstwie lub transportuje je bez zachowania lub z 

naruszeniem wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie, 

[6) nie stosuje się do zakazu określonego w: 

a) art. 7 rozporządzenia nr 999/2001, 

b) art. 22 ust. 1 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.),] 

7) wykonuje badania i inne czynności z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem 

genetycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich antygenów w 

celach badawczym, diagnostycznym lub wytwórczym bez zatwierdzenia, o którym 

mowa w art. 43a 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
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<Art. 77a. 

Przepisu art. 77 pkt 1 nie stosuje się do działalności w zakresie produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.> 

 

Art. 85. 

1. Kto: 

1) prowadząc działalność nadzorowaną, nie spełnia wymagań weterynaryjnych 

określonych dla danego rodzaju i zakresu tej działalności albo prowadzi taką 

działalność bez zawiadomienia w wymaganym terminie o zamiarze jej rozpoczęcia, 

[1a) prowadząc działalność nadzorowaną w zakresie zbierania, transportowania, 

przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania 

ubocznych produktów zwierzęcych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, nie 

prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji, o której mowa w art. 9 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.), albo prowadzi ją lub przechowuje niezgodnie z tymi 

przepisami,] 

2) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwych organów lub innych podmiotów o 

podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt albo nie przekazuje informacji 

wskazujących na możliwość wystąpienia takiej choroby, albo nie stosuje się do 

innych obowiązków w razie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, 

2a) (uchylony), 

2b) uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym 

przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, 

3) nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, wydanych w celu zwalczania 

choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie, wymienionych w art. 44 

ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, pkt 10 lit. a i b, pkt 11, 15 i 16, ust. 1a pkt 3-5 i 6 lit. a i b, art. 45 

ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 46 ust. 3 pkt 7, 

4) świadcząc usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej: 

a) (uchylona), 

b) nie prowadzi lub prowadzi w sposób nieprawidłowy dokumentację lekarsko-

weterynaryjną, 

4a) świadcząc usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo prowadząc zakład higieny 

weterynaryjnej lub inne laboratorium w rozumieniu przepisów o Inspekcji 

Weterynaryjnej, nie przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii informacji o: 

a) podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji w 

Unii Europejskiej lub 

b) chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji, lub 
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c) chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych 

podlegających obowiązkowi monitorowania, lub 

d) wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, 

5) prowadząc działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w 

rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia 

zwierzęcego lub pasz w rozumieniu przepisów o środkach żywienia zwierząt , nie 

przekazuje próbek do badań laboratoryjnych w kierunku chorób odzwierzęcych lub 

odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi 

monitorowania lub nie przechowuje wyników tych badań, 

5a) prowadząc działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w 

rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia 

zwierzęcego, nie przechowuje tych produktów lub ich próbek, 

[6) prowadząc laboratorium wykonujące badania w kierunku chorób odzwierzęcych i 

odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi 

monitorowania, nie przechowuje izolatów odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych lub nie przekazuje tych izolatów zakładom, o których mowa w art. 

52c ust. 2,] 

<6) prowadząc laboratorium wykonujące badania w kierunku chorób 

odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających 

obowiązkowi monitorowania, nie przechowuje izolatów odzwierzęcych 

czynników chorobotwórczych lub nie przekazuje tych izolatów krajowym 

laboratoriom referencyjnym, o których mowa w art. 52c ust. 2,> 

7) będąc posiadaczem zwierząt gospodarskich, nie prowadzi lub prowadzi w sposób 

nieprawidłowy ewidencję leczenia zwierząt, 

8) (uchylony), 

9) uchyla się od obowiązków określonych w: 

a) programie: 

– zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 

– mającym na celu wykrycie występowania zakażeń czynnikami wywołującymi 

choroby zakaźne zwierząt lub poszerzenie wiedzy o ryzyku występowania 

takich chorób, 

– nadzoru nad chorobami zakaźnymi zwierząt akwakultury mającego na celu 

osiągnięcie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strefę lub enklawę 

statusu wolnego od danej choroby zakaźnej, 

– zwalczania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych wymienionych w rozporządzeniu nr 2160/2003, w 

załączniku I 

- wprowadzonych na podstawie przepisów ustawy, 

b) (uchylona) 

- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny. 
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1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w 

przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko 

wściekliźnie - od tego obowiązku 

- podlega karze grzywny. 

<1b. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do działalności w zakresie produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.> 

2. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

<Rozdział 10a 

Kary administracyjne 

Art. 85a. 

1. Kto: 

1) prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych bez dokonania rejestracji 

albo uzyskania zatwierdzenia lub warunkowego zatwierdzenia, 

2) prowadząc działalność nadzorowaną w zakresie produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych: 

a) usuwa, stosuje, przetwarza lub wysyła te produkty niezgodnie z 

wymaganiami określonymi w art. 12–14, art. 25, art. 26, art. 28 i art. 29 

rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 8 ust. 1, art. 9, art. 10 ust. 1 i 3, art. 23 

ust. 3 oraz art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 142/2011, 

b) gromadzi, przewozi, identyfikuje lub znakuje te produkty niezgodnie 

z wymaganiami określonymi w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 

lub art. 17 ust. 1 lit. a, lub art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 142/2011, lub art. 

26b, 

c) nie posiada dokumentów handlowych lub świadectw zdrowia spełniających 

wymagania określone w art. 21 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 3 akapit 

pierwszy lub art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 1069/2009, lub art. 17 ust. 1 lit. 

b lub art. 31 rozporządzenia nr 142/2009, lub w przepisach wydanych na 

podstawie art. 26d ust. 2, 

d) nie pieczętuje przesyłek takich produktów lub pieczętuje te przesyłki 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48 ust. 5 rozporządzenia 

nr 1069/2009, 

e) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia 

nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 142/2011, lub rejestru, 

o którym mowa w załączniku VI w rozdziale I w sekcji 1 w ust. 5 

rozporządzenia nr 142/2011, lub prowadzi te rejestry niezgodnie 

z wymaganiami określonymi w tych przepisach, 

f) przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej produkty 

uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne niespełniające 

wymagań określonych w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1069/2009 lub 

w art. 25–28 rozporządzenia nr 142/2011, lub objęte zakazem określonym 
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w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 999/2001 lub dokonuje tranzytu przez to 

terytorium takich produktów, 

g) umieszcza na rynku produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub 

produkty pochodne niespełniające wymagań określonych w art. 31 ust. 1, 

art. 35, art. 36, art. 37 ust. 1 i ust. 2 akapity pierwszy i drugi, art. 38 i art. 39 

rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 21, art. 24 ust. 2–4, lub art. 26 

rozporządzenia nr 142/2011, 

h) wywozi produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 43 rozporządzenia 

nr 1069/2009, art. 26 rozporządzenia nr 142/2011 lub przepisami zawartymi 

w załączniku IV w rozdziale V w sekcji E rozporządzenia nr 999/2001, 

i) dokonuje handlu produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub 

produktami pochodnymi niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48 

ust. 1 i 4 rozporządzenia nr 1069/2009, 

j) umieszcza na rynku lub stosuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

nawozy organiczne lub polepszacze gleby niezgodnie z warunkami 

określonymi w art. 32 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1069/2009 

lub art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 142/2011, 

k) nie stosuje się do rozstrzygnięć wydanych na podstawie art. 8 ust. 1a pkt 1 i 

3, ust.  1b pkt 1 lit. a lub pkt 2, 

l) nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, wydanych na 

podstawie art. 26h ust. 1, 

3) nie stosuje się do zakazu określonego w: 

a)  art. 11 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 7 

rozporządzenia nr 999/2001, 

b) art. 11 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1069/2009, 

c) art. 11 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 5 ust. 2 

rozporządzenia nr 142/2011, 

4) dopuszcza do zanieczyszczenia mączką mięsno-kostną lub przetworzonym 

białkiem zwierzęcym paszy przeznaczonej dla zwierząt, w żywieniu których 

stosowanie takiej mączki mięsno-kostnej lub takiego przetworzonego białka 

zwierzęcego jest niedozwolone, 

5) będąc posiadaczem: 

a) zwierząt gospodarskich, nie stosuje się do zakazów lub nakazów, wydanych 

na podstawie art. 26e ust. 1 lub 5, 

b) zwierząt gospodarskich, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 26e ust. 2, 

nie informuje powiatowego lekarza weterynarii, który wydał decyzję 

określoną w art. 26e ust. 1, o lokalizacji rzeźni, do której zostaną 

przemieszczone te zwierzęta, 

c) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów 

pochodnych lub produktów zawierających produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego lub produkty pochodne, lub wytworzonych z produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub z produktów pochodnych, nie 
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stosuje się do decyzji powiatowego lekarza weterynarii dotyczącej tych 

produktów, wydanej na podstawie art. 26f ust. 1 lub 2 

– podlega karze pieniężnej. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1, różnicując je w zależności 

od rodzaju tych naruszeń oraz stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia 

publicznego i zdrowia zwierząt stwarzanego przez te naruszenia, a także biorąc pod 

uwagę, że wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie przekracza w 

przypadku popełnienia czynu, o którym mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1 w zakresie nieuzyskania zatwierdzenia lub warunkowego 

zatwierdzenia, pkt 2 lit. a, c, f–k, pkt 3 lit. a oraz pkt 4 i 5 – trzydziestokrotności 

kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 

rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

2) ust. 1 pkt 1 w zakresie niedokonania rejestracji, pkt 2 lit. b, d, e i l oraz pkt 3 lit. 

b i c – piętnastokrotności kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. 

Art. 85b. 

Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, powiatowy lekarz 

weterynarii albo graniczny lekarz weterynarii. 

Art. 85c. 

W przypadku ponownego popełnienia takiego samego czynu, o którym mowa w art. 85a 

ust. 1, wysokość kary pieniężnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 85a ust. 2: 

1) jest nie niższa od wysokości kary pieniężnej wymierzonej poprzednio za takie 

naruszenie; 

2) ustala się, dokonując powiększenia o 25% wysokości kary pieniężnej ustalonej 

zgodnie z pkt 1 i z przepisami wydanymi na podstawie art. 85a ust. 2. 

Art. 85d. 

Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  

Art. 85e. 

Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy 

właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii albo granicznego inspektoratu 

weterynarii, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się 

ostateczna. 

Art. 85f. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2012 r. poz. 749, z późn. zm.).> 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI 

ZWALCZANIA 

1) pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD); 

2) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis); 

3) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease - SVD); 

4) księgosusz (Rinderpest); 

5) pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants - PPR); 

6) zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia - CBPP); 

7) choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease - LSD); 

8) gorączka doliny Rift (Rift valley fever); 

9) choroba niebieskiego języka (Bluetongue); 

10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox); 

11) afrykański pomór koni (African horse sickness); 

12) afrykański pomór świń (African swine fever - ASF); 

13) klasyczny pomór świń (Clasical swine fever - CSF, Hog cholera); 

14) grypa ptaków (Avian influenza); 

15) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease - ND); 

16) wścieklizna (Rabies); 

17) wąglik (Anthrax); 

18) gruźlica bydła (Bovine tuberculosis); 

19) bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń (B. abortus, B. melitensis, B. suis); 

20) enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis - EBL); 

21) przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiform 

encephalopathies of ruminants - TSE); 

22) zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood); 

23) (uchylony); 

24) zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic 

necrosis - IHN); 

25) zakaźna anemia łososi (Infectious salmon anaemia - ISA); 

26) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia - VHS); 

27) krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer - EHD); 

28) bonamioza (Bonamia ostreae); 

29) marteilioza (Marteilia refringens); 

30) bonamioza (Bonamia exitiosa); 

31) perkinsoza (Perkinsus marinus); 

32) mikrocytoza (Microcytos mackini); 

33) zespół Taura (Taura syndrome); 

34) choroba żółtej głowy (Yellowhead disease); 
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35) zespół WSS (White Spot Syndrome); 

36) zakażenie herpeswirusem koi (Koi herpes virus - KHV); 

37) epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis - 

EHN); 

[38) zakaźny zespół owrzodzenia (Epizootic ulcerative syndrome - EUS).] 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. O WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ 

(Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.) 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) przywóz - wprowadzanie do wolnego obrotu zwierząt lub produktów, a także zamiar 

wprowadzania do wolnego obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

2) przewóz - tranzyt w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

3) weterynaryjna kontrola graniczna - kontrolę przeprowadzaną przez urzędowego 

lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli, polegającą w szczególności 

na kontroli dokumentów, kontroli tożsamości i kontroli fizycznej; 

4) graniczny posterunek kontroli - wyznaczony i zatwierdzony posterunek, w którym 

jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt lub produktów 

wprowadzanych z państw trzecich, umieszczony na obszarze celnym, w pobliżu 

granicy państwa; 

5) kontrola dokumentów - sprawdzanie świadectw weterynaryjnych lub innych 

dokumentów towarzyszących przesyłce zwierząt lub przesyłce produktów; 

6) kontrola tożsamości - sprawdzanie wzrokowe i potwierdzanie zgodności świadectw 

weterynaryjnych lub dokumentów towarzyszących przesyłce z tą przesyłką lub 

sprawdzanie i potwierdzanie umieszczenia i zgodności oznaczeń znajdujących się na 

zwierzętach lub produktach z treścią świadectw weterynaryjnych lub dokumentów 

towarzyszących przesyłce; 

7) kontrola fizyczna zwierząt - sprawdzanie zwierząt obejmujące pobieranie próbek od 

zwierząt i przeprowadzanie badań laboratoryjnych tych próbek, a jeżeli jest to 

wymagane - dokonywanie dodatkowych czynności kontrolnych podczas 

kwarantanny; 

8) kontrola fizyczna produktów - sprawdzanie produktów obejmujące w szczególności 

kontrolę opakowania i temperatury, a także pobieranie próbek i przeprowadzanie 

badań laboratoryjnych; 

9)  produkty - produkty: 

a) w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, 

[b) określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne 

dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do 
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spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92),] 

<b) określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne 

dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie 

(WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.),> 

c) pozyskane od zwierząt lub ze zwierząt oraz produkty pozyskane z takich 

produktów, przeznaczone do spożycia przez ludzi, a także żywe zwierzęta 

przeznaczone bezpośrednio do spożycia przez ludzi, 

d) określone w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące 

organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 

30.04.2004, str. 206) 

- oraz słomę i siano; 

10)  przesyłka zwierząt - określoną liczbę zwierząt tego samego gatunku, objętych tym 

samym świadectwem weterynaryjnym lub innym dokumentem, transportowanych 

jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego państwa trzeciego lub 

jego części; 

11)  przesyłka produktów - określoną liczbę lub ilość produktów tego samego rodzaju, 

objętych tym samym świadectwem weterynaryjnym lub innym dokumentem, 

transportowanych jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego 

państwa trzeciego lub jego części; 

11a) osobista przesyłka produktów pochodzenia zwierzęcego - przesyłkę, o której mowa 

w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 206/2009; 

12) wymagania przywozowe - wymagania weterynaryjne dotyczące zwierząt lub 

produktów przywożonych z państw trzecich określone w przepisach o wymaganiach 

przywozowych Unii Europejskiej; 

13) osoba odpowiedzialna za przesyłkę - osobę fizyczną, osobę prawną albo inną 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z 

przepisami prawa celnego odpowiada za przesyłkę, we wszystkich przypadkach 

przewidzianych w tych przepisach, a także przedstawiciela takich osób w rozumieniu 

przepisów prawa celnego, jeżeli nałożono na niego taką odpowiedzialność, w 

zakresie czynności kontrolnych przewidzianych niniejszą ustawą; 

14) właściwa władza - organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa trzeciego uprawniony do przeprowadzania weterynaryjnej kontroli lub 

organ, któremu takie kompetencje zostały powierzone; 

15) urzędowy lekarz weterynarii - lekarz weterynarii wyznaczony przez właściwą 

władzę; 

16) przeznaczenie celne - przeznaczenie celne przesyłki zwierząt lub przesyłki 

produktów w rozumieniu przepisów odrębnych; 

17) państwo trzecie - terytorium niewymienione w załączniku do ustawy. 
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2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwą władzą są minister właściwy do spraw 

rolnictwa i Główny Lekarz Weterynarii. 

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urzędowymi lekarzami weterynarii są: 

1) powiatowy lekarz weterynarii; 

2) graniczny lekarz weterynarii - w przypadku urzędowego lekarza weterynarii w 

granicznym posterunku kontroli. 

4. Urzędowy lekarz weterynarii wykonuje zadania właściwego organu w zakresie 

przeprowadzania urzędowej kontroli produktów, o których mowa w art. 1 pkt 1, w 

sposób określony w rozporządzeniu nr 882/2004 lub w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych w trybie tego rozporządzenia. 

5. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo wojewoda jest organem 

właściwym do informowania podróżnych na przejściach granicznych o wymaganiach 

dotyczących wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek 

produktów pochodzenia zwierzęcego. 

6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ celny albo organ administracji rządowej 

upoważniony do wykonywania niektórych zadań organów celnych zgodnie z przepisami 

prawa celnego jest właściwym organem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 

rozporządzenia nr 206/2009. 

 

Art. 33. 

1. Weterynaryjnej kontroli granicznej nie podlegają produkty: 

1)  (uchylony); 

2)  (uchylony); 

3) przeznaczone do spożycia przez załogę i pasażerów, w środkach transportu w 

komunikacji międzynarodowej, pod warunkiem że produkty te nie zostaną 

wprowadzone na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej; 

4)  stanowiące osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego. 

2. Jeżeli produkty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub ich pozostałości są wyładowane, to 

podlegają zniszczeniu na koszt przewoźnika lub osoby odpowiedzialnej.
15)

 Zniszczenie 

tych produktów nie jest konieczne, gdy są one przenoszone bezpośrednio z jednego 

międzynarodowego środka transportu na inny środek transportu w tym samym porcie i 

pod dozorem celnym. 

2a. Osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, niespełniające wymagań 

określonych w art. 2 rozporządzenia nr 206/2009, przekazane przez podróżnych lub 

operatora świadczącego usługi pocztowe organom, o których mowa w art. 2 ust. 6, do 

unieszkodliwienia są przechowywane, transportowane i niszczone zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.). 

3. Weterynaryjnej kontroli granicznej nie podlegają również produkty: 

1) (uchylony); 
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2) które są wysłane jako próbki handlowe lub są przeznaczone na wystawę, pod 

warunkiem że nie są przeznaczone do sprzedaży oraz mają wcześniej wydane 

pozwolenie urzędowego lekarza weterynarii; 

3) które są przeznaczane do określonych badań lub analiz, jeżeli zapewniono, że takie 

produkty nie zostaną dostarczane do spożycia przez ludzi. 

4. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wydaje powiatowy lekarz weterynarii, w 

drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego, w terminie 7 dni od dnia złożenia tego 

wniosku. 

5. Po zakończeniu wystawy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub przeprowadzeniu badań lub 

analiz, o których mowa w ust. 3 pkt 3, produkty, z wyjątkiem ich ilości użytych do badań 

lub analiz, zostają zniszczone lub odesłane na warunkach określonych przez urzędowego 

lekarza weterynarii. 

6. Przy wprowadzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia 

przez załogę i pasażerów w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej oraz 

produktów pochodzenia zwierzęcego zamawianych za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. 1529), telefonu i Internetu stosuje się wymagania weterynaryjne określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 25 rozporządzenia nr 882/2004. 

______________ 

[
15)

 Tryb i sposób postępowania z pozostałościami kateringowymi reguluje Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. 

ustanawiające przepisy zdrowotne dotyczące ubocznych produktów zwierzęcych 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.] 

<
15)

 Tryb i sposób postępowania z pozostałościami kateringowymi reguluje 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 

21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego) oraz przepisy wydane w trybie tego 

rozporządzenia.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 grudnia 2003 r. O KONTROLI WETERYNARYJNEJ W HANDLU 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 oraz z 

2009 r. Nr 18, poz. 97) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) kontrola weterynaryjna - kontrolę fizyczną lub inne czynności administracyjne w 

odniesieniu do zwierząt i produktów wymienionych w przepisach wskazanych w 

załączniku nr 1 oraz produktów wymienionych w przepisach wskazanych w 
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załączniku nr 2, mające na celu bezpośrednio lub pośrednio ochronę zdrowia ludzi 

lub zwierząt; 

2) kontrola zootechniczna - kontrolę fizyczną lub inne czynności administracyjne w 

odniesieniu do zwierząt, o których mowa w przepisach wskazanych w części II 

załącznika nr 1, mające na celu bezpośrednio lub pośrednio doskonalenie ras 

zwierząt; 

3) państwo członkowskie - terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej; 

4) państwo trzecie - terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej; 

[5) handel - swobodny obrót pomiędzy państwami członkowskimi w rozumieniu art. 23 

ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;] 

<5) handel – swobodny obrót pomiędzy państwami członkowskimi w rozumieniu 

art. 28 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;> 

6) gospodarstwo - gospodarstwo rolne lub pomieszczenia podmiotu zajmującego się 

obrotem lub pośrednictwem w obrocie zwierzętami położone na terytorium państwa 

członkowskiego, w których są utrzymywane lub regularnie przetrzymywane 

zwierzęta wymienione w przepisach wskazanych w załączniku nr 1, a w przypadku 

zwierząt koniowatych - gospodarstwo rolne, ośrodek treningowy, stajnię, zagrodę 

lub pomieszczenie, w których zwierzęta są zwyczajowo przetrzymywane lub 

hodowane; 

7) zakład - przedsiębiorstwo, w którym wytwarza się, składuje lub przetwarza produkty 

wskazane w przepisach wymienionych w załączniku nr 2; 

8) centrum (organizacja) - przedsiębiorstwo, w którym produkuje się, składuje, 

przetwarza lub dokonuje jakichkolwiek innych czynności w odniesieniu do 

produktów wskazanych w przepisach wymienionych w załączniku nr 1; 

9) właściwa władza - organ centralny państwa członkowskiego właściwy do 

przeprowadzania kontroli weterynaryjnej albo zootechnicznej lub organ, któremu 

takie kompetencje zostały przekazane; 

10) urzędowy lekarz weterynarii - lekarz weterynarii wyznaczony przez właściwe władze 

państwa członkowskiego; 

11) państwo wysyłki - terytorium państwa członkowskiego, z którego zwierzęta i 

produkty wymienione w przepisach wskazanych w załączniku nr 1 oraz produkty 

wymienione w przepisach wskazanych w załączniku nr 2 są wysyłane do innego 

państwa członkowskiego; 

12) państwo przeznaczenia - państwo członkowskie, do którego zwierzęta i produkty 

wymienione w przepisach wskazanych w załączniku nr 1 oraz produkty wymienione 

w przepisach wskazanych w załączniku nr 2 są wysyłane z innego państwa 

członkowskiego. 

 

Art. 5. 

1. Jeżeli zwierzęta, wymienione w przepisach wskazanych w załączniku nr 1, są 

przeznaczone do uboju w ramach krajowego programu zwalczania chorób 

niewymienionych w załączniku nr 3, to zwierzęta te i produkty od nich pochodzące, 
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wymienione w przepisach wskazanych w załączniku nr 1, nie mogą być wysyłane do 

innego państwa członkowskiego. 

[2. Jeżeli zwierzęta i produkty, wymienione w przepisach wskazanych w załączniku nr 1, są 

objęte zakazem wprowadzania na rynek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi lub zwierząt, zgodnie z postanowieniami art. 30 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, to nie mogą być one wysyłane do 

innego państwa członkowskiego.] 

<2. Zwierząt i produktów, wymienionych w przepisach wskazanych w załączniku nr 1 

objętych zakazem wprowadzania na rynek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

ze względu na ochronę zdrowia ludzi lub zwierząt, zgodnie z postanowieniami art. 

36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nie wysyła się także do innego 

państwa członkowskiego.> 

 

Art. 24. 

1. Produkty wymienione w przepisach wskazanych w załączniku nr 2 mogą być wysyłane 

do innego państwa członkowskiego, jeżeli podmioty odpowiedzialne za te produkty 

zapewnią spełnienie wymagań weterynaryjnych na wszystkich etapach ich produkcji, 

składowania, wprowadzania na rynek i transportu. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, zapewniają ponadto, że: 

1) produkty, które zostały uzyskane zgodnie z przepisami wskazanymi w części I 

załącznika nr 2, są poddane kontroli weterynaryjnej w taki sposób, w jaki 

przeprowadza się kontrolę produktów przeznaczonych na rynek krajowy; 

[2) produkty wymienione w przepisach wskazanych w części II załącznika nr 2 nie 

zostaną wysłane do innego państwa członkowskiego, jeżeli nie mogą być 

wprowadzane na rynek krajowy ze względów, o których mowa w art. 30 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską.] 

<2) produkty wymienione w przepisach wskazanych w części II załącznika nr 2 nie 

zostaną wysłane do innego państwa członkowskiego, jeżeli nie mogą być 

wprowadzane na rynek krajowy ze względów, o których mowa w art. 36 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.> 

 

[Art. 27. 

Z zastrzeżeniem art. 24, jeżeli wymagania weterynaryjne nie zostały określone w przepisach 

prawa Unii Europejskiej oraz w przypadku gdy przedmiotem handlu są produkty wskazane w 

przepisach wymienionych w części II załącznika nr 2 i państwo przeznaczenia wymaga ze 

względu na postanowienia ogólne Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, aby 

zakład pochodzenia produktów spełniał wymagania państwa przeznaczenia odnośnie do tych 

produktów, to przedmiotem handlu mogą być produkty pochodzące z zakładów, które 

spełniają te wymagania.] 

<Art. 27. 

Z zastrzeżeniem art. 24, jeżeli wymagania weterynaryjne nie zostały określone w 

przepisach prawa Unii Europejskiej oraz w przypadku gdy przedmiotem handlu są 

produkty wskazane w przepisach wymienionych w części II załącznika nr 2 i państwo 
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przeznaczenia wymaga ze względu na postanowienia ogólne Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, aby zakład pochodzenia produktów spełniał wymagania państwa 

przeznaczenia odnośnie do tych produktów, to przedmiotem handlu mogą być produkty 

pochodzące z zakładów, które spełniają te wymagania.> 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE KONTROLI 

WETERYNARYJNEJ W HANDLU ZWIERZĘTAMI I PRODUKTAMI 

CZĘŚĆ I 

Rozdział 1 

1. Dyrektywa Komisji 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów 

zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą 

chlewną. 

2. Dyrektywa Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiająca warunki 

zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie 

zamrożonego nasienia bydła domowego. 

3. Dyrektywa 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. 

4. Dyrektywa 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. 

5. Dyrektywa Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustalająca warunki sanitarne 

odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem 

bydła i trzody chlewnej oraz w przywozie. 

6. Dyrektywa 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. 

7. Dyrektywa 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. 

8. Dyrektywa Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków 

zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami. 

Rozdział 2 

1. Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca warunki zdrowia 

zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek 

jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt, ustanowionymi w 

szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A, pkt I do dyrektywy 

90/425/EWG. 

2. Dyrektywa Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiająca warunki 

zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty 
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produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych 

zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A, pkt I do dyrektywy 89/662/EWG 

oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG. 

CZĘŚĆ II 

1. Dyrektywa Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych 

czystorasowych z gatunku bydła. 

2. Dyrektywa Rady 88/661/EWG z dnia 19 grudnia 1988 r. w sprawie norm 

zootechnicznych mających zastosowanie do zwierząt hodowlanych z gatunku świń. 

3. Dyrektywa Rady 89/361/EWG z dnia 30 maja 1989 r. dotycząca owiec i kóz 

hodowlanych czystorasowych. 

4. Dyrektywa Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i 

genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi. 

5. Dyrektywa Rady 91/174/EWG z dnia 25 marca 1991 r. ustanawiająca przepisy 

zootechniczne i genealogiczne w celu wprowadzania na rynek zwierząt rasowych 

wprowadzająca poprawki do dyrektyw 77/504/EWG i 90/425/EWG. 

[6. Rozporządzenie (WE) 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 

października 2002 r. określające przepisy zdrowotne dotyczące ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.] 

<6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. 

zm.) oraz przepisy Unii Europejskiej wydane w trybie tego rozporządzenia.> 

CZĘŚĆ III 

1. Pozostałe zwierzęta niewymienione w przepisach, o których mowa w części I, a 

podlegające kontrolom weterynaryjnym zgodnie z przepisami ustawy. 

2. Nasienie, komórki jajowe i zarodki niewymienione w przepisach, o których mowa w 

części I, a podlegające kontrolom weterynaryjnym zgodnie z przepisami ustawy. 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WYKAZ PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE KONTROLI 

WETERYNARYJNEJ W HANDLU PRODUKTAMI 

CZĘŚĆ I 

1. Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne 

regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów 

pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 18 z 

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

2. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 

pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55). 
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CZĘŚĆ II 

1. Dyrektywa Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiająca warunki 

zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty 

produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych 

zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG 

oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE 

L 62 z 15.03.1993, str. 49; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 

51). 

[2. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 

października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 

z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92).] 

<2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego) oraz przepisy Unii Europejskiej wydane w 

trybie tego rozporządzenia.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) 

 

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 administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w 

zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
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bezpośredniego, jako 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 dla rolników 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 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), 

d) kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie 

weterynaryjnej, w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 

2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, 

poz. 513), zwanych dalej "wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w 

medycynie weterynaryjnej", mającej na celu ustalenie, czy wprowadzone do 

obrotu lub używania wyroby znajdują się w wykazie wyrobów do diagnostyki in 

vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, o którym mowa w art. 76a ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt; 

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,] 

<b) wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 

dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 

(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. 

Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) i produktów pochodnych w 

rozumieniu art. 3 pkt 2 tego rozporządzenia,> 

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, 
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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 

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, z późn. zm.). 

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. 
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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. 

 

Art. 8a. 

Do postępowania w sprawach: 

[1) o których mowa w art. 24, 

2) dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na 

podstawie art. 24 oraz w sprawach wznowienia postępowania zakończonego 

wydaniem takiej decyzji] 

<1) o których mowa w art. 25a ust. 3, 

2) dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na 

podstawie art. 25a ust. 3 oraz w sprawach wznowienia postępowania 

zakończonego wydaniem takiej decyzji > 

- nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3-9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz przepisu art. 

2 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278). 

 

Art. 21. 

<1.> Podmioty prowadzące działalność w obiektach nadzorowanych przez Inspekcję, w 

przypadku konieczności stałego wykonywania czynności przez pracowników Inspekcji 

lub osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, są obowiązane do nieodpłatnego: 

1) udostępniania pomieszczeń biurowych, laboratoryjnych, socjalnych i 

magazynowych; 

2) odpowiedniego zabezpieczenia i wyposażenia stanowisk pracy dla 

przeprowadzających kontrolę. 

<2. Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. o 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, nieodpłatnie udostępniają organom Inspekcji Weterynaryjnej 

pomieszczenia w przypadku, o którym mowa w załączniku IV w rozdziale I w sekcji 

1 w ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w 

sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w 

sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek 

i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej 

dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.).> 
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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.] 

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

odzwierzęcej, wydanie oceny mięsa, oceny zdrowotnej jakości produktów 

pochodzenia zwierzęcego, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych 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. 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 

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 
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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: 

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, lub 

3) używa ono wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie 

weterynaryjnej, które nie znajdują się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro 

stosowanych w medycynie weterynaryjnej, o którym mowa w art. 76a ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 

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. 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: 

a) certyfikatu akredytacji, 

b) zakresu akredytacji, zgodnego z kierunkiem badań określonym we 

wniosku; 

2) opinię, do której dołącza się raport krajowego laboratorium referencyjnego 

właściwego dla kierunku badań, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego 

laboratorium referencyjnego – krajowego lub wspólnotowego laboratorium 

referencyjnego znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego 
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Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA, wydaną nie wcześniej niż 

w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, o: 

a) kwalifikacjach osób przeprowadzających badania, 

b) spełnianiu warunków niezbędnych do przeprowadzania badań, 

c) stosowanych metodach badawczych; 

3) kopię raportu z badań biegłości przeprowadzonych nie wcześniej niż w roku 

poprzedzającym rok złożenia wniosku przez właściwe dla danego kierunku 

badań krajowe laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie ma takiego 

krajowego laboratorium referencyjnego – przez krajowe laboratorium 

referencyjne znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA lub wspólnotowe laboratorium 

referencyjne. 

3. Główny Lekarz Weterynarii zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, 

laboratorium ubiegające się o status laboratorium urzędowego zatwierdzonego do 

przeprowadzania badań laboratoryjnych. 

4. Laboratorium, które uzyskało status laboratorium, o którym mowa w ust. 1: 

1) bierze udział w badaniach biegłości przeprowadzanych przez właściwe dla 

danego kierunku badań krajowe laboratorium referencyjne, w terminach 

określonych w harmonogramie opracowanym przez to krajowe laboratorium 

referencyjne, a w przypadku gdy nie ma takiego laboratorium referencyjnego – 

nie rzadziej niż raz na 4 lata w badaniach biegłości przeprowadzanych przez 

właściwe dla danego kierunku badań krajowe laboratorium referencyjne 

znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego EFTA lub wspólnotowe laboratorium 

referencyjne; 

2) poddaje się kontroli właściwego dla danego kierunku badań krajowego 

laboratorium referencyjnego. 

5. Laboratorium, które uzyskało status laboratorium, o którym mowa w ust. 1, 

w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania w badaniach biegłości, o których mowa 

w ust. 4 pkt 1, wyniku niezgodnego z kryteriami określonymi przez krajowe lub 

wspólnotowe laboratorium referencyjne, które przeprowadziło te badania, lub 

wyniku wątpliwego podlega ponownemu badaniu biegłości przeprowadzanemu 

przez właściwe dla danego kierunku badań krajowe laboratorium referencyjne, a w 

przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium referencyjnego – przez 

krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA lub 

wspólnotowe laboratorium referencyjne. 

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

zatwierdzenie, jeżeli: 

1) jednostka akredytująca cofnęła lub zawiesiła posiadaną przez laboratorium 

akredytację lub 

2) laboratorium: 

a) dwukrotnie w kolejnych badaniach biegłości nie uzyskało wyników 

zgodnych z kryteriami określonymi przez krajowe lub wspólnotowe 



- 54 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

laboratorium referencyjne, które przeprowadziło te badania, lub nie 

poddało się badaniu biegłości, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, lub 

ponownemu badaniu biegłości, o którym mowa w ust. 5, lub 

b) uchyla się od poddania się kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 2, albo 

w wyniku takiej kontroli stwierdzono, że laboratorium nie spełnia 

warunków niezbędnych do przeprowadzania badań, lub 

c) używa do diagnostyki in vitro wyrobów stosowanych w medycynie 

weterynaryjnej, które nie znajdują się w wykazie wyrobów do diagnostyki 

in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, o którym mowa w art. 

76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub 

d) nie przekazało niezwłocznie wyników przeprowadzonych badań 

laboratoryjnych do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 

25d ust. 1, lub 

e) nie przekazało powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu 

na miejsce lokalizacji laboratorium informacji, o których mowa w art. 51 

ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

7. Krajowe laboratorium referencyjne, jednostka akredytująca i powiatowy lekarz 

weterynarii niezwłocznie informują Głównego Lekarza Weterynarii o zaistnieniu 

przyczyn mogących stanowić podstawę do cofnięcia laboratorium zatwierdzenia. 

8. 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. 

9. Główny Lekarz Weterynarii, dokonując wyznaczenia, o którym mowa w ust. 8, 

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. 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. 
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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. 25c. 

1. Krajowe laboratoria referencyjne przekazują Głównemu Lekarzowi Weterynarii 

corocznie, w terminie do dnia 1 grudnia, projekt szczegółowego zakresu rzeczowego 

ich zadań, które będą realizowane w następnym roku kalendarzowym. 

2. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa 

corocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, szczegółowy zakres rzeczowy zadań 

krajowych laboratoriów referencyjnych, które będą realizowane w następnym roku 

kalendarzowym.> 

 

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. 

 

<Art. 25e. 

1. Badania laboratoryjne przeprowadzane w celu zapewnienia ochrony zdrowia 

zwierząt, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych lub pasz przez 

podmioty prowadzące działalność określoną w przepisach o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o produktach pochodzenia 

zwierzęcego lub o paszach, w przypadku gdy wyniki tych badań są wykorzystywane 

dla celów kontroli urzędowej, są przeprowadzane w laboratoriach, o których mowa 

w art. 25 ust. 2, albo w laboratoriach wpisanych do rejestru prowadzonego przez 

Głównego Lekarza Weterynarii, chyba że państwo trzecie określiło inne wymagania 

w tym zakresie. 

2. Laboratorium wpisane do rejestru może przeprowadzać badania laboratoryjne, 

o których mowa w ust. 1, wyłącznie zgodnie z rodzajem i kierunkiem badań 

laboratoryjnych, w zakresie których zostało wpisane do tego rejestru. 

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, Główny Lekarz Weterynarii prowadzi w postaci 

elektronicznej. 
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4. W rejestrze wpisuje się nazwę i adres laboratorium, datę wpisania laboratorium do 

rejestru, rodzaj i kierunek przeprowadzanych badań laboratoryjnych oraz ich 

metodykę. 

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej 

administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii. 

Art. 25f. 

1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 25e ust. 1, dokonuje Główny Lekarz 

Weterynarii na wniosek złożony na piśmie przez kierownika laboratorium.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

2) określenie rodzaju i kierunku przeprowadzanych badań laboratoryjnych oraz 

metod ich przeprowadzania; 

3) określenie lokalizacji laboratorium, w którym mają być przeprowadzane 

badania laboratoryjne. 

3. Do wniosku dołącza się kopię raportu z badań biegłości przeprowadzonych nie 

wcześniej niż w roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku przez krajowe 

laboratorium referencyjne właściwe dla danego kierunku badań laboratoryjnych.  

4. W przypadku gdy nie ma krajowego laboratorium referencyjnego właściwego dla 

określonego kierunku badań laboratoryjnych, kierownik laboratorium do wniosku 

dołącza kopię: 

1) certyfikatu akredytacji wraz z zakresem akredytacji, zgodnego z kierunkiem 

badań laboratoryjnych określonym we wniosku albo 

2) raportu z badań biegłości przeprowadzonych nie wcześniej niż w roku 

poprzedzającym rok złożenia tego wniosku przez krajowe laboratorium 

referencyjne właściwe dla danego kierunku badań laboratoryjnych znajdujące 

się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego EFTA lub wspólnotowe laboratorium referencyjne. 

5. Główny Lekarz Weterynarii odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu 

laboratorium do rejestru, jeżeli nie uzyskało ono w badaniach, o których mowa w 

ust. 3 lub ust. 4 pkt 2, wyniku zgodnego z kryteriami określonymi przez krajowe lub 

wspólnotowe laboratorium referencyjne, które przeprowadziło te badania. 

6. Laboratorium wpisane do rejestru bierze udział w badaniach biegłości 

przeprowadzanych przez krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego 

kierunku badań laboratoryjnych, w terminach określonych w harmonogramie 

opracowanym przez to krajowe laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie 

ma takiego laboratorium referencyjnego – nie rzadziej niż raz na 4 lata w badaniach 

biegłości przeprowadzanych przez właściwe dla danego kierunku badań 

laboratoryjnych krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

EFTA lub wspólnotowe laboratorium referencyjne.  

7. Laboratorium wpisane do rejestru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy 

od dnia uzyskania w badaniach biegłości, o których mowa w ust. 6, wyniku 

niezgodnego z kryteriami określonymi przez krajowe lub wspólnotowe 
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laboratorium referencyjne, które przeprowadziło te badania, lub wyniku 

wątpliwego podlega ponownemu badaniu biegłości przeprowadzanemu przez 

krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego kierunku badań 

laboratoryjnych, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium 

referencyjnego – przez krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego EFTA lub wspólnotowe laboratorium referencyjne. 

8. Główny Lekarz Weterynarii skreśla, w drodze decyzji administracyjnej, 

laboratorium z rejestru, jeżeli: 

1) jednostka akredytująca cofnęła lub zawiesiła posiadaną przez laboratorium 

akredytację w przypadku, o którym mowa w ust. 4, lub  

2) laboratorium: 

a) dwukrotnie w kolejnych badaniach biegłości nie uzyskało wyników 

zgodnych z kryteriami określonymi przez krajowe lub wspólnotowe 

laboratorium referencyjne, które przeprowadziło te badania, lub nie 

poddało się badaniom, o których mowa w ust. 6 lub 7, lub 

b) nie przekazało powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu 

na miejsce lokalizacji laboratorium informacji, o których mowa w art. 51 

ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

9. Krajowe laboratorium referencyjne, jednostka akredytująca i powiatowy lekarz 

weterynarii niezwłocznie informują Głównego Lekarza Weterynarii o zaistnieniu 

przyczyn, o których mowa w ust. 8, mogących stanowić podstawę do wykreślenia 

laboratorium z rejestru. 

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

badań laboratoryjnych określonych w art. 25e ust. 1, mając na względzie znaczenie 

wyników tych badań zarówno dla ochrony zdrowia zwierząt, zapewnienia 

efektywnej kontroli stanu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i 

pasz, jak i przy wystawianiu przez organy Inspekcji Weterynaryjnej świadectw 

zdrowia dla przesyłek zwierząt i takich produktów oraz pasz. 

Art. 25g. 

1. Koszty udziału laboratorium w badaniach biegłości i koszty kontroli laboratorium 

przeprowadzanych przez krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego 

kierunku badań laboratoryjnych ponosi podmiot prowadzący laboratorium.  

2. Kosztów, o których mowa w ust. 1, nie ponoszą podmioty prowadzące laboratoria 

wymienione w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a–c. 

3. Wpływy z tytułu organizowania badań biegłości i przeprowadzania kontroli przez 

krajowe laboratoria referencyjne stanowią dochód budżetu państwa.> 

 

Art. 26. 

1. Świadectwa zdrowia wystawia organ Inspekcji lub upoważniony przez ten organ 

urzędowy lekarz weterynarii, zwani dalej "wystawiającym świadectwo". 

2. Wystawiający świadectwo powinien: 
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1) posiadać wiedzę w zakresie przepisów zawartych w aktach prawnych, o których 

mowa w art. 1 pkt 3; 

2) znać zasady przeprowadzania kontroli weterynaryjnej oraz sposób wystawiania 

świadectw zdrowia. 

3. Wystawiający świadectwo: 

1) poświadcza dane, co do których posiada wiedzę i które mogą być przez niego 

ustalone; 

2) podpisuje świadectwa zdrowia: 

a) prawidłowo wypełnione, 

b) zwierząt lub produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w 

handlu, które zostały przez niego skontrolowane. 

4. Jeżeli wystawienie świadectwa zdrowia następuje na podstawie innych dokumentów, to 

wystawiający świadectwo jest obowiązany posiadać te dokumenty przed jego 

wystawieniem. 

5. Wystawiający świadectwo może wystawić świadectwo zdrowia na podstawie danych, 

które zostały: 

1) ustalone przez osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1, jeżeli wystawiający 

świadectwo może potwierdzić prawdziwość tych danych, lub 

2) uzyskane w wyniku realizacji programów monitorowania, planów badań 

kontrolnych, planów urzędowych kontroli, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 6 i 

art. 14 ust. 1 pkt 4, oraz zatwierdzonych programów zapewnienia jakości, 

określonych w przepisach odrębnych; 

3) uzyskane podczas innych urzędowych kontroli przeprowadzanych przez uprawnione 

organy[.]<;> 

<4) uzyskane z badań laboratoryjnych określonych w art. 25e ust. 1.> 

 

Art. 30. 

1. Inspekcja pobiera opłaty za: 

1) kontrolę: 

a) zwierząt, 

b) produktów, połączoną z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych 

- przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych 

albo umieszczenia na rynku krajowym, jeżeli przepisy odrębne wymagają 

zaopatrzenia ich w dokument wystawiony przez urzędowego lekarza weterynarii; 

2) przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej; 

3) nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, 

ocenę mięsa i nadzór nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie 

zwierząt; 

4) badania mięsa zwierząt łownych; 

5) nadzór nad: 

a) rozbiorem mięsa, 

b) przechowywaniem mięsa i produktów mięsnych, 
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c) przetwórstwem mięsa, 

d) punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem 

produktów mlecznych, 

e) przetwórstwem lub przechowywaniem jaj konsumpcyjnych lub produktów 

jajecznych, 

f) pozyskiwaniem, obróbką lub przechowywaniem materiału biologicznego, jaj 

wylęgowych drobiu lub jaj i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, 

[g) pozyskiwaniem, składowaniem lub przetwarzaniem ubocznych produktów 

zwierzęcych,] 

<g) pozyskiwaniem, składowaniem lub przetwarzaniem produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych,> 

h) miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także 

wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 

i) kwarantanną zwierząt, z wyjątkiem kwarantanny przeprowadzonej w 

granicznym posterunku kontroli, 

j) wyładowywaniem albo pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa ze statków 

rybackich, 

k) obróbką, przetwórstwem, przechowywaniem ryb, skorupiaków, mięczaków, żab 

lub ich produktów oraz wyładowywaniem ze statku przetwórni produktów 

rybołówstwa, 

l) działalnością związaną ze sprzedażą bezpośrednią, 

m) wytwarzaniem środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych przeznaczonych 

do obrotu oraz warunkami ich przechowywania lub sprzedaży, 

n) wytwarzaniem środków żywienia zwierząt nieprzeznaczonych do obrotu, 

zawierających dodatki paszowe z grup: antybiotyków, kokcydiostatyków i 

innych produktów leczniczych i stymulatorów wzrostu oraz warunkami ich 

przechowywania; 

6) kontrolę statków rybackich i statków przetwórni; 

7) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w 

ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach 

pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz 

środkach żywienia zwierząt; 

8) badania laboratoryjne próbek: 

a) pobranych w trakcie postępowania związanego z wykryciem substancji 

niedozwolonych, 

b) pobranych w czasie sprawowania nadzoru, jeżeli wyniki tych badań wykażą 

naruszenie przepisów lub są niezbędne do wydania świadectwa zdrowia albo 

wynikają ze szczególnych wymagań państwa, dla którego jest przeznaczony 

produkt; 

9) wydawanie pozwoleń weterynaryjnych na przywóz przesyłek zwierząt lub 

produktów, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią; 

10) badania kontrolne zakażeń zwierząt w kierunku bonamiozy i marteiliozy; 
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11) badanie mięsa w przypadku złożenia przez posiadacza mięsa odwołania od decyzji w 

sprawie oceny tego mięsa, jeżeli wynik powtórnego badania potwierdzi pierwotną 

ocenę. 

2. Do opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 5 lit. h oraz i, dolicza się koszty: 

1) dojazdu związanego z wykonywaniem czynności; 

2) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych lub wyrobów medycznych w 

rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 

(Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 

2008 r. Nr 157, poz. 976), które mają zastosowanie w medycynie weterynaryjnej; 

3) szczegółowych badań i zabiegów specjalistycznych, w tym badań w kierunku reakcji 

alergicznych, badań serologicznych, pobrania próbek płynów ustrojowych, wydzielin 

i wydalin, wymazów, wypłuczyn oraz badań laboratoryjnych. 

3. Do opłat: 

1) o których mowa w ust. 1 pkt 2, dolicza się koszty badań laboratoryjnych związane z 

pobieraniem i badaniem próbek; 

2) o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, związanych z badaniem na terenie gospodarstwa 

lub fermy albo rzeźni o małej zdolności produkcyjnej dolicza się koszty dojazdu do 

miejsca wykonania czynności; 

3) o których mowa w ust. 1 pkt 6, związanych z kontrolą statków rybackich i statków 

przetwórni za granicą dolicza się koszty przemieszczenia na ten statek. 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI 

ZWIERZĄT (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z 2009 r. Nr 116, poz. 976 oraz z 2012 r. 

poz. 1529) 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) handel - swobodny obrót pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w 

rozumieniu art. 23 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 

2) gospodarstwo: 

a) w odniesieniu do koniowatych - gospodarstwo lub przedsiębiorstwo rolne, 

ośrodek treningowy, stajnię albo pomieszczenie lub inne miejsce, w którym 

koniowate są zwyczajowo przetrzymywane, utrzymywane lub hodowane, 

b) w odniesieniu do świń - budynek, zagrodę lub, w przypadku hodowli 

prowadzonej na otwartej przestrzeni, miejsce, w którym zwierzęta te są 

przetrzymywane, utrzymywane lub hodowane, 

c) w odniesieniu do bydła - gospodarstwo w rozumieniu art. 2 tiret drugie 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 z dnia 17 

lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i 
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dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE L 204 z 

11.08.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 

248), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1760/2000", 

d) w odniesieniu do owiec i kóz - gospodarstwo w rozumieniu art. 2 lit. b 

rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. 

ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 

64/432/EWG (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 8), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 21/2004"; 

3)  koniowate - koniowate w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 

90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 

z 07.06.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 504/2008"; 

4) miejsce gromadzenia zwierząt - miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu 

przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

5) numer identyfikacyjny posiadacza zwierząt - numer nadany posiadaczowi zwierzęcia 

na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

6) państwo członkowskie - państwo będące członkiem Unii Europejskiej; 

7) państwo przeznaczenia - państwo członkowskie, do którego zwierzęta są wysyłane z 

innego państwa członkowskiego; 

8) państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej; 

9) państwo wysyłki - państwo członkowskie, z którego zwierzęta są wysyłane do 

innego państwa członkowskiego; 

[10) zakład przetwórczy - zakład, w którym jest prowadzona działalność polegająca na 

przetwarzaniu zwłok zwierzęcych, w zakresie określonym w przepisach 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 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.); 

10a) spalarnia - spalarnię w rozumieniu pkt 30 albo 36 załącznika I do rozporządzenia 

wymienionego w pkt 10;] 

<10) zakład przetwórczy – zakład przetwórczy w rozumieniu pkt 58 załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie 

wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w 

sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych 

próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w 

myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.); 

10a) spalarnia – spalarnię w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia 

wymienionego w pkt 10;> 
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11) posiadacz zwierzęcia: 

a) w odniesieniu do bydła - podmiot, o którym mowa w art. 2 tiret trzecie 

rozporządzenia nr 1760/2000, 

b) w odniesieniu do owiec i kóz - podmiot, o którym mowa w art. 2 lit. c 

rozporządzenia nr 21/2004, 

c)  w odniesieniu do świń - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, władającą zwierzęciem, 

nawet tymczasowo, 

d)  w odniesieniu do koniowatych - podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 504/2008; 

12)  siedziba stada - wszelkie budynki, zagrody, pastwiska lub miejsca na otwartej 

przestrzeni, w których przebywa dane stado lub stada różnych zwierząt 

gospodarskich, a także jest prowadzony chów lub hodowla tych zwierząt; 

13) stado - zwierzę lub grupę zwierząt tego samego gatunku, o tym samym statusie 

epizootycznym; 

14) zwierzęta gospodarskie - bydło, w tym Bubalus bubalis oraz Bison bison, a także 

owce, kozy i świnie; 

14a) świnie - wszystkie zwierzęta z rodziny Suidae, z wyłączeniem dzików wolno 

żyjących; 

15) właściwy organ - organ centralny innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego, właściwy do przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej, lub organ, 

któremu takie kompetencje zostały powierzone. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zwierzętach bez bliższego określenia, należy przez to 

rozumieć koniowate i zwierzęta gospodarskie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.) 

 

Art. 3. 

Sposób postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, powstającymi przy 

produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, jest określony w przepisach: 

[1) 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; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 

t. 37, str. 92);] 

<1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 

21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 
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ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o 

produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 

14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych w 

trybie tego rozporządzenia;> 

2) 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; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289). 

 

 

 

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

 

Art. 53. 

1. Kto: 

1) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt pasze 

niespełniające warunków określonych w rozporządzeniu nr 183/2005, przepisach 

wydanych w trybie tego rozporządzenia lub ustawie, 

2) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt dodatki paszowe 

niespełniające warunków określonych w art. 3 ust. 1 lub ust. 3-5, art. 10 ust. 1 lub 

ust. 7, art. 11, art. 12 ust. 1 lub art. 16 ust. 5 rozporządzenia nr 1831/2003, 

3) wprowadza do obrotu lub stosuje jako dodatki paszowe antybiotyki inne niż 

kokcydiostatyki i histomonostatyki, 

4)  wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt pasze 

niespełniające warunków określonych w art. 4 lub art. 6 rozporządzenia nr 767/2009, 

5) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt pasze, o których 

mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-4, 

6) wytwarza mieszanki paszowe z materiałów paszowych zawierających substancje 

niepożądane w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość, 

7) wprowadza do obrotu pasze genetycznie zmodyfikowane bez uzyskania zezwolenia, 

o którym mowa w przepisach rozporządzenia nr 1829/2003, albo dokonuje tej 

czynności niezgodnie z warunkami określonymi w tym zezwoleniu, 

8) nie wycofuje z obrotu paszy genetycznie zmodyfikowanej określonej w decyzji 

Komisji Europejskiej albo dokonuje tej czynności niezgodnie z tą decyzją, 

9) nie umieszcza na wprowadzanej do obrotu paszy genetycznie zmodyfikowanej 

oznakowania określonego w przepisach rozporządzenia nr 1829/2003 lub 

rozporządzenia nr 1830/2003 albo dokonuje tej czynności niezgodnie z tymi 

przepisami, 

10) nie wykonuje obowiązku monitorowania wprowadzonej do obrotu paszy genetycznie 

zmodyfikowanej określonego w przepisach rozporządzenia nr 1829/2003 albo 

wykonuje ten obowiązek niezgodnie z tymi przepisami, 
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11) posiadając zezwolenie na wprowadzanie do obrotu, używanie lub przetwarzanie 

paszy genetycznie zmodyfikowanej albo organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

przeznaczonych do użytku paszowego, nie przekazuje niezwłocznie Komisji 

Europejskiej informacji o: 

a) nowych danych naukowych lub technicznych, które mogą mieć wpływ na ocenę 

bezpieczeństwa stosowania paszy genetycznie zmodyfikowanej, 

b) zakazach lub ograniczeniach nałożonych przez właściwe organy państwa 

trzeciego, w którym pasza jest wprowadzana do obrotu, 

12) nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 

1946/2003, 

13) dokonuje transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych, przeznaczonych do użytku paszowego lub do ich przetwarzania, 

w sposób niezgodny z art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1946/2003, 

14) będąc podmiotem działającym na rynku pasz, wykonuje działalność bez wymaganej 

rejestracji lub zatwierdzenia albo bez uprzedniego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia 

tej działalności, 

15) przeprowadza badania naukowe z zastosowaniem jako dodatku paszowego 

substancji, która nie została dopuszczona do obrotu, przetwarzania lub stosowania, 

niezgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1831/2003 lub 

bez powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii, 

16) przeznacza do produkcji żywności, niezgodnie z przepisami ustawy, zwierzęta 

wykorzystywane do badań naukowych z zastosowaniem jako dodatku paszowego 

substancji, która nie została dopuszczona do obrotu, przetwarzania lub stosowania, 

17)  (uchylony), 

18) będąc wytwórcą pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu, wytwarza, 

przechowuje, wprowadza do obrotu lub transportuje te pasze lub produkty pośrednie 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 16 ust. 1, 2 lub 4, w art. 18 ust. 1 lub 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, art. 20 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, 

19) będąc wytwórcą pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu, wytwarza i 

przechowuje te pasze niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 1-3 lub 

w art. 18 ust. 2 lub w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, 

20) będąc dystrybutorem, przechowuje, wprowadza do obrotu lub transportuje pasze 

lecznicze niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 20 ust. 1 lub 4 lub art. 22 

ust. 1, 

21)  nie znakuje wprowadzanych do obrotu materiałów paszowych, mieszanek 

paszowych lub pasz leczniczych albo znakuje je niezgodnie z wymaganiami 

określonymi w art. 15-21 rozporządzenia nr 767/2009, 

22) nie znakuje wprowadzanych do obrotu dodatków paszowych lub premiksów albo 

znakuje je niezgodnie z przepisami art. 16 ust. 1-4 i 6 rozporządzenia nr 1831/2003, 

23) stosuje w żywieniu zwierząt pasze niespełniające warunków określonych w ustawie 

w celach innych niż do badań naukowych lub bez powiadomienia powiatowego 

lekarza weterynarii, 
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24) nie informuje powiatowego lekarza weterynarii o rodzaju i ilości pasz lub pasz 

leczniczych przywiezionych z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

25) nie informuje powiatowego lekarza weterynarii o tym, że pasza lub pasza lecznicza, 

niespełniające wymagań określonych w ustawie, mogą stwarzać poważne zagrożenie 

dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, 

26)  wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt materiały paszowe 

lub mieszanki paszowe uzupełniające niezgodnie z warunkami określonymi w art. 8 

ust. 1 rozporządzenia nr 767/2009, 

27)  wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt mieszanki 

paszowe dietetyczne niezgodnie z warunkami określonymi w art. 10 rozporządzenia 

nr 767/2009, 

28)  wprowadza do obrotu pasze lub pasze lecznicze niezgodnie z warunkami 

określonymi w art. 11, art. 13 lub art. 14 rozporządzenia nr 767/2009, 

29)  wprowadza do obrotu materiały paszowe lub mieszanki paszowe pakowane 

niezgodnie z warunkami określonymi w art. 23 rozporządzenia nr 767/2009, 

30)  wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt materiały paszowe 

lub mieszanki paszowe zawierające pozostałości pestycydów w ilości 

przekraczającej ich dopuszczalną zawartość określoną zgodnie z art. 18 

rozporządzenia nr 396/2005 lub wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w 

żywieniu zwierząt materiały paszowe lub mieszanki paszowe zawierające 

pozostałości pestycydów z naruszeniem art. 19 tego rozporządzenia, 

31)  nie informuje właściwego granicznego lekarza weterynarii o przybyciu przesyłki 

pasz podlegającej wzmożonej kontroli weterynaryjnej w sposób określony w art. 6 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów 

pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE 

(Dz. Urz. UE L 194 z 25.07.2009, str. 11, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 669/2009", 

32)  narusza zabezpieczenia przesyłki pasz podlegającej wzmożonej kontroli 

weterynaryjnej przed uzyskaniem wyników kontroli bezpośredniej przesyłki, o której 

mowa w art. 8 rozporządzenia nr 669/2009, lub wprowadza do obrotu te pasze przed 

uzyskaniem pozytywnych wyników tej kontroli 

- podlega karze grzywny. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, orzeka się na podstawie przepisów o 

postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

 

<Art. 53a. 

1. Podmiot działający na rynku pasz, który wytwarza lub wprowadza do obrotu pasze 

dla określonego gatunku lub kategorii zwierząt, zawierające lub wytworzone z 

udziałem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 

w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 
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produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 

przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o 

produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, 

str. 1, z późn. zm.) lub produktów pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 2 tego 

rozporządzenia, których stosowanie w żywieniu takich zwierząt jest zabronione na 

podstawie art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia 

– podlega karze pieniężnej. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1, różnicując je w zależności 

od rodzaju lub kategorii zwierząt, w żywieniu których miały być stosowane pasze 

zawierające lub wytworzone z udziałem niedozwolonych do stosowania w żywieniu 

takich zwierząt produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów 

pochodnych, oraz uwzględniając stopień zagrożenia, jakie dane naruszenie stwarza 

dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, a także biorąc pod 

uwagę, że wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie przekracza 

trzydziestokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Art. 53b. 

W przypadku ponownego popełnienia takiego samego czynu, o którym mowa w art. 53a 

ust. 1, wysokość kary pieniężnej: 

1) jest nie niższa od wysokości kary pieniężnej wymierzonej poprzednio za takie 

naruszenie; 

2) ustala się, dokonując powiększenia o 25% wysokości kary pieniężnej ustalonej 

zgodnie z pkt 1 i z przepisami wydanymi na podstawie art. 53a ust. 2. 

Art. 53c. 

Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, powiatowy lekarz 

weterynarii. 

Art. 53d. 

Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

Art. 53e. 

Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy 

właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii, w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna. 

Art. 53f. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2012 r. poz. 749, z późn. zm.).> 
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USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. O NAWOZACH I NAWOŻENIU (Dz. U. Nr 147, 

poz. 1033 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) nawozy - produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników 

pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów 

rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne i 

nawozy organiczno-mineralne; 

2) nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" - nawozy spełniające wymagania 

określone w rozporządzeniu nr 2003/2003; 

3) nawozy mineralne - nawozy nieorganiczne, produkowane w drodze przemian 

chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych, w tym wapno 

nawozowe, do którego zalicza się wapno nawozowe zawierające magnez, a także 

niektóre nawozy pochodzenia organicznego; 

4) nawozy naturalne: 

a) obornik, gnojówkę i gnojowicę, 

[b) pochodzące od zwierząt gospodarskich, w rozumieniu przepisów o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, odchody, z wyjątkiem odchodów 

pszczół i zwierząt futerkowych, bez dodatków innych substancji,] 

<b) pochodzące od zwierząt gospodarskich, w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, odchody, 

z wyjątkiem odchodów pszczół, bez dodatków innych substancji,> 

c) guano 

- przeznaczone do rolniczego wykorzystania; 

5) nawozy organiczne - nawozy wyprodukowane z substancji organicznej lub z 

mieszanin substancji organicznych, w tym komposty, a także komposty 

wyprodukowane z wykorzystaniem dżdżownic; 

6) nawozy organiczno-mineralne - mieszaniny nawozów mineralnych i organicznych; 

[7) środek poprawiający właściwości gleby - substancje dodawane do gleby w celu 

poprawy jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, 

fizykochemicznych lub biologicznych, z wyłączeniem dodatków do wzbogacenia 

gleby wytworzonych wyłącznie z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w 

rozumieniu przepisów 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.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1774/2002";] 

<7) środek poprawiający właściwości gleby – substancje dodawane do gleby w celu 

poprawy jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, 

fizykochemicznych lub biologicznych;> 
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8) stymulator wzrostu - związek organiczny lub mineralny lub jego mieszaninę, 

wpływające korzystnie na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin, z 

wyłączeniem regulatora wzrostu będącego środkiem ochrony roślin w rozumieniu 

przepisów o ochronie roślin; 

9) podłoże do upraw - materiał inny niż glebę, w tym substraty, w którym są uprawiane 

rośliny; 

10) środki wspomagające uprawę roślin - środki poprawiające właściwości gleby, 

stymulatory wzrostu i podłoża do upraw; 

11) wymagania jakościowe - zawartość składników pokarmowych w nawozie oraz jego 

parametry chemiczne, fizyczne i fizykochemiczne, określone w ustawie i 

deklarowane przez producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający ten 

nawóz do obrotu, a w przypadku środków wspomagających uprawę roślin - 

deklarowane przez producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający ten 

środek do obrotu parametry chemiczne, fizyczne, fizykochemiczne lub biologiczne; 

12) konfekcjonowanie - pakowanie lub przepakowywanie nawozów lub środków 

wspomagających uprawę roślin; 

13) wprowadzenie do obrotu: 

a) oferowanie w celu zbycia, sprzedaż oraz inną odpłatną albo nieodpłatną formę 

zbycia nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin przez: 

– producenta - w przypadku nawozu lub środka wspomagającego uprawę 

roślin, wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

– importera - w przypadku nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, 

przywiezionych z terytorium państw trzecich, 

– producenta lub inny podmiot wprowadzający nawóz lub środek 

wspomagający uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w 

przypadku nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, 

wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu na terytorium innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nawozu lub środka 

wspomagającego uprawę roślin, przeznaczonych na potrzeby własne. 

2. Jeżeli w ustawie jest mowa o nawozach oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", stosuje 

się określenia użyte w art. 2 rozporządzenia nr 2003/2003. 

<3. Nawozy organiczne i polepszacze gleby w rozumieniu art. 3 pkt 22 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”, uznaje się za nawozy i środki 

wspomagające uprawę roślin wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 

1069/2009 lub z produktów pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia 

nr 1069/2009 lub zawierające w swoim składzie produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego lub produkty pochodne.> 



- 69 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Art. 3. 

1. Do obrotu można wprowadzać nawozy: 

1) powstałe ze zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", przy 

czym nawozy te nie mogą być oznaczane znakiem "NAWÓZ WE"; 

2) odpowiadające, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12 pkt 5, 

typom wapna nawozowego, w których zanieczyszczenia nie przekraczają 

dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń; 

[3) naturalne, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1774/2002.] 

<3) naturalne, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009.> 

2. Nawozy organiczne, organiczno-mineralne, mineralne nieoznaczone znakiem "NAWÓZ 

WE" i środki wspomagające uprawę roślin mogą być wprowadzone do obrotu na 

zasadach określonych w art. 4. 

3. Nawozy naturalne mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania 

wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę, o której mowa w ust. 3, strony przechowują co najmniej przez 8 lat od dnia jej 

zawarcia. 

5. Procedurą celną, w wyniku której następuje dopuszczenie do obrotu w rozumieniu 

przepisów prawa celnego, mogą być objęte nawozy i środki wspomagające uprawę roślin 

przywożone z państw trzecich: 

1) które można wprowadzać do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) których okres przydatności do stosowania, licząc od dnia objęcia dopuszczeniem do 

obrotu, wynosi co najmniej 6 miesięcy - dla nawozów, środków poprawiających 

właściwości gleby i stymulatorów wzrostu; 

3) które są zaopatrzone w informacje określone w art. 9 ust. 2-7 i ust. 9. 

6. Przepisu ust. 5: 

1) nie stosuje się do nawozów i środków wspomagających uprawę roślin: 

a) przeznaczonych wyłącznie do celów naukowo-badawczych, 

b) nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) pkt 2 i 3 nie stosuje się do nawozów naturalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, importer przedstawia organowi 

celnemu pisemne oświadczenie, że nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin 

zgłaszany do procedury celnej, w wyniku której następuje dopuszczenie do obrotu w 

rozumieniu przepisów prawa celnego, nie jest przeznaczony do wprowadzenia do obrotu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Nawozy zawierające azotan amonowy w ilości powyżej 28 % w przeliczeniu na azot 

całkowity, przywożone z państw trzecich, zaopatruje się w ważny certyfikat 

potwierdzający ich odporność na detonację, wydany przez jednostkę akredytowaną w 

tym zakresie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 
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Art. 4. 

1. Nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, o których mowa w art. 3 ust. 2, są 

wprowadzane do obrotu na podstawie uzyskanego pozwolenia. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na 

wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o których 

mowa w art. 3 ust. 2. 

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka 

wspomagającego uprawę roślin, o których mowa w art. 3 ust. 2, składa: 

1) producent - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, 

wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) importer - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z 

terytorium państw trzecich; 

3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz lub środek wspomagający 

uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla nawozu lub środka 

wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu 

na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

3a. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; 

2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu wnioskodawcy; 

3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile taki posiada; 

5) nazwę i rodzaj nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o którym mowa 

w art. 3 ust. 2. 

4. Do wniosku dołącza się: 

1) wyniki badań nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin; 

2) opinie, o których mowa w ust. 6; 

3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania - dla nawozu albo środka 

poprawiającego właściwości gleby, albo stymulatora wzrostu; 

4)  zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

wprowadzania do obrotu nawozów albo środków wspomagających uprawę roślin, a 

w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej również kopię 

umowy tej spółki[.]<;> 

<5) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu zakładu 

przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów 

pochodnych wytwarzającego nawozy lub środki wspomagające uprawę roślin 

oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lub oświadczenie o jej 

uzyskaniu – dla nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin, które 

zostały wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub 

produktów pochodnych lub zawierają w swoim składzie produkty uboczne 
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pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, a w przypadku nawozu lub 

środka wspomagającego uprawę roślin pochodzącego z państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska – inne równoważne dokumenty.> 

4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. Wnioskodawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, do 

wniosku dołącza, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, 

dokumenty potwierdzające prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na 

wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o których 

mowa w art. 3 ust. 2, po uzyskaniu: 

1) opinii upoważnionych jednostek organizacyjnych, wydanych na podstawie 

przeprowadzonych badań, potwierdzających, że: 

a) nawóz: 

– jest przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb, w tym 

dostarcza roślinom składników pokarmowych, wpływając na wzrost plonu 

lub na stan odżywienia roślin w sposób istotny lub na poprawę jakości plonu 

lub cech użytkowych roślin, lub zwiększa żyzność gleb lub stawów rybnych, 

– spełnia minimalne wymagania jakościowe, określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 10 pkt 6, oraz deklarowane wymagania jakościowe, 

– nie zawiera zanieczyszczeń w ilości przekraczającej ich dopuszczalne 

wartości określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5, 

– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska po 

zastosowaniu zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania, albo 

b) środek wspomagający uprawę roślin: 

– spełnia wymagania jakościowe, 

– nie zawiera zanieczyszczeń w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości 

zanieczyszczeń określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 5, 

albo 

c) środek poprawiający właściwości gleby, oprócz wymagań określonych w lit. b: 

– jest przydatny do poprawy właściwości lub parametrów chemicznych, 

fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych gleby, 

– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska po 

zastosowaniu zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania, albo 

d) stymulator wzrostu, oprócz wymagań określonych w lit. b: 

– wpływa korzystnie na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin w inny 

sposób niż składnik pokarmowy roślin, 
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– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska po 

zastosowaniu zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania, albo 

e) podłoże do upraw, oprócz wymagań określonych w lit. b: 

– jest przydatne do uprawy roślin, 

– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska; 

[2) opinii upoważnionych jednostek organizacyjnych o spełnieniu przez nawóz 

organiczny, organiczno-mineralny albo środek wspomagający uprawę roślin, 

wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w 

rozporządzeniu nr 1774/2002, lub zawierających te produkty, wymagań określonych 

w przepisach rozporządzenia nr 1774/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 

181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 

1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania 

gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniającego to rozporządzenie (Dz. Urz. 

UE L 29 z 02.02.2006, str. 31), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 181/2006".] 

<2) opinii upoważnionych jednostek organizacyjnych o spełnieniu przez: 

a)  nawóz organiczny, organiczno-mineralny albo środek wspomagający 

uprawę roślin, które zostały wytworzone z produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych lub zawierają 

w swoim składzie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty 

pochodne, wymagań, o których mowa w rozporządzeniu nr 1069/2009, 

b) składnik dodany do nawozu organicznego, organiczno-mineralnego albo 

środka wspomagającego uprawę roślin, które zostały wytworzone z mączki 

mięsno-kostnej uzyskanej z materiału kategorii 2 lub z przetworzonego 

białka zwierzęcego, lub zawierają w swoim składzie taką mączkę mięsno-

kostną lub przetworzone białko zwierzęce, wymagań, o których mowa w 

załączniku XI w rozdziale II w sekcji 1 w ust. 3 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 

określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz 

w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do 

niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych 

na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z 

późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 142/2011”.> 

7. Szczegółową dokumentację dotyczącą nawozu lub środka wspomagającego uprawę 

roślin, o których mowa w art. 3 ust. 2, dostarcza upoważnionej jednostce organizacyjnej 

przeprowadzającej badania i wydającej opinie: 

1) producent - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, 

wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) importer - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z 

terytorium państw trzecich; 

3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz lub środek wspomagający 

uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla nawozu lub środka 
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wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu 

na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

8. Koszty badań i koszty związane z wydawaniem opinii, o których mowa w ust. 6, ponosi: 

1) producent - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, 

wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) importer - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z 

terytorium państw trzecich; 

3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz lub środek wspomagający 

uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla nawozu lub środka 

wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu 

na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, wydania pozwolenia 

na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o 

których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli z dołączonych do wniosku dokumentów nie wynika, 

że nawóz albo środek wspomagający uprawę roślin spełniają wymagania określone w 

ust. 6. 

<10. W przypadku wydania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu 

organicznego, organiczno-mineralnego albo środka wspomagającego uprawę roślin, 

które zostały wytworzone z mączki mięsno-kostnej uzyskanej z materiału kategorii 

2 lub z przetworzonego białka zwierzęcego, lub zawierają w swoim składzie taką 

mączkę mięsno-kostną lub przetworzone białko zwierzęce, składnik, o którym mowa 

w ust. 6 pkt 2 lit. b, dodany do tego nawozu albo środka umieszcza się w wykazie 

prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii wraz z podaniem informacji o 

zawartości tego składnika w tym nawozie albo środku, wyrażonej ilościowo na 

jednostkę objętości lub masy. Wykaz jest udostępniany na stronie internetowej 

administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii. 

11. Główny Lekarz Weterynarii umieszcza w wykazie wymienionym w ust. 10 składnik, 

o którym mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b, zatwierdzony przez właściwy organ innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zgodnie z art. 22 

ust. 3 rozporządzenia nr 142/2011 wraz z podaniem informacji o zawartości tego 

składnika w nawozie albo środku wspomagającym uprawę roślin wyrażonej 

ilościowo na jednostkę objętości lub masy. 

12. Główny Lekarz Weterynarii wykreśla z wykazu wymienionego w ust. 10 składnik, o 

którym mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b, jeżeli składnik ten, zastosowany w nawozie albo 

środku wspomagającym uprawę roślin zgodnie z zawartością podaną w tym 

wykazie, nie spełnia wymagań, o których mowa w załączniku XI w rozdziale II w 

sekcji 1 w ust. 3 rozporządzenia nr 142/2011. 

13. Przepisu ust. 6 pkt 2 lit. b nie stosuje się w przypadku ubiegania się o wydanie 

pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego, organiczno-

mineralnego albo środka wspomagającego uprawę roślin, do których został dodany 

składnik umieszczony w wykazie, o którym mowa w ust. 10, gdy zawartość tego 

składnika w nawozie lub środku jest taka sama jak zawartość podana dla tego 

składnika w tym wykazie.> 
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Art. 6. 

Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1, zawiera: 

1) nazwę nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, imię i nazwisko oraz 

miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres: 

a) producenta - dla nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, 

wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) importera - dla nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, 

przywiezionych z terytorium państw trzecich, 

c) producenta lub innego podmiotu wprowadzającego nawóz albo środek 

wspomagający uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla 

nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub 

wprowadzonych do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej; 

2) określenie wymagań jakościowych; 

[3) informację, że nawóz albo środek wspomagający uprawę roślin został wytworzony z 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu 

nr 1774/2002, lub zawierają one te produkty - dla nawozu albo środka 

wspomagającego uprawę roślin wytworzonych z tych produktów lub je 

zawierających;] 

<3) informację, że nawóz albo środek wspomagający uprawę roślin został 

wytworzony z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów 

pochodnych lub zawiera w swoim składzie produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego lub produkty pochodne – dla nawozu albo środka wspomagającego 

uprawę roślin, które zostały wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego lub produktów pochodnych, lub zawierają w swoim składzie 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne;> 

4) instrukcję stosowania i przechowywania nawozu albo środka poprawiającego 

właściwości gleby, albo stymulatora wzrostu, sporządzoną w języku polskim. 

 

Art. 7. 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 

nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o którym mowa w art. 4 ust. 1, na 

czas nieokreślony. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji, pozwolenie na 

wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1, jeżeli: 

1) nie są przestrzegane wymagania jakościowe określone w pozwoleniu albo 

2) zostanie ujawnione, że nawóz albo środek wspomagający uprawę roślin zagrażają 

zdrowiu ludzi lub zwierząt lub środowisku, albo 

[3) nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin, wytworzone z produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu nr 1774/2002, lub 
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zawierających te produkty, nie spełniają wymagań określonych w tym 

rozporządzeniu.] 

<3) zostanie ujawnione, że nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin, które 

zostały wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub 

produktów pochodnych lub zawierają w swoim składzie produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, nie spełniają wymagań 

określonych w art. 4 ust. 6 pkt 2.> 

<2a. Minister właściwy do spraw rolnictwa może cofnąć, w drodze decyzji, pozwolenie 

na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1, jeżeli zostało ujawnione, że zmieniono skład lub 

surowce wykorzystywane do produkcji nawozu albo środka wspomagającego 

uprawę roślin zadeklarowane w dokumentacji dołączonej do wniosku o wydanie 

pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego 

uprawę roślin.> 

3. [Jeżeli pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego 

uprawę roślin, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 

1, zostało cofnięte to:] <Jeżeli pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo 

środka wspomagającego uprawę roślin, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w 

przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub w ust. 2a, zostało cofnięte to:> 

1) producent - w przypadku nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, 

wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) importer - w przypadku nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, 

przywiezionych z terytorium państw trzecich, 

3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz albo środek wspomagający 

uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku nawozu albo 

środka wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do 

obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

- wycofuje nawóz albo środek wspomagający uprawę roślin z obrotu w terminie 3 

miesięcy od dnia, w którym decyzja o cofnięciu pozwolenia stała się ostateczna. 

4. Jeżeli pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego 

uprawę roślin, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 

2 lub 3, zostało cofnięte to: 

1) producent - w przypadku nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, 

wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) importer - w przypadku nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, 

przywiezionych z terytorium państw trzecich, 

3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz albo środek wspomagający 

uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku nawozu albo 

środka wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do 

obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

- wycofuje nawóz albo środek wspomagający uprawę roślin z obrotu, na podstawie 

decyzji o cofnięciu pozwolenia, która podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
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Art. 8. 

1. [Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi wykazy nawozów i środków 

wspomagających uprawę roślin, które mogą być wprowadzone do obrotu na podstawie 

pozwoleń, o których mowa w art. 4 ust. 1, zawierające nazwę nawozu albo środka 

wspomagającego uprawę roślin, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo 

nazwę oraz siedzibę i adres:] <Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi 

wykazy nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, które mogą być 

wprowadzone do obrotu na podstawie pozwoleń, o których mowa w art. 4 ust. 1, 

zawierające numer i datę wydania pozwolenia, informację, że nawóz albo środek 

wspomagający uprawę roślin zostały wytworzone z produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych lub zawierają w swoim 

składzie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, nazwę 

nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, a także imię i nazwisko oraz 

miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres:> 

1) producenta - dla nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, 

wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) importera - dla nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych 

z terytorium państw trzecich; 

3) producenta lub innego podmiotu wprowadzającego nawóz albo środek 

wspomagający uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla nawozu 

albo środka wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych 

do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

2. Wykazy nawozów i środków wspomagających uprawę roślin są umieszczane na stronie 

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

 

Art. 9. 

1. Konfekcjonowanie może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

producenta nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin i po uzgodnieniu z tym 

producentem rodzaju opakowań stosowanych do konfekcjonowania. 

2. Na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do nawozu wprowadzanego do obrotu, a w 

przypadku nawozu luzem - w dokumentach, w które się go zaopatruje, umieszcza się 

wyłącznie: 

1) informacje umożliwiające identyfikację nawozu, obejmujące: 

a) napis o treści "nawóz powstały ze zmieszania typów nawozów oznaczonych 

znakiem "NAWÓZ WE"", z wyszczególnieniem tych typów - w przypadku 

nawozów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 

b) określenie typu wapna nawozowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 

c) numer pozwolenia - dla nawozów, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

d) dane o deklarowanej zawartości składników pokarmowych, 

e) dane dotyczące formy lub rozpuszczalności składników pokarmowych, 

f) nazwę handlową nawozu, jeżeli została nadana, 
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g) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i 

adres: 

– producenta - dla nawozu wyprodukowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

– importera - dla nawozu przywiezionego z terytorium państw trzecich, 

– producenta lub innego podmiotu wprowadzającego nawóz na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - dla nawozu wyprodukowanego lub 

wprowadzonego do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej; 

2) informacje o: 

a) masie netto nawozu, 

b) okresie przydatności nawozu do stosowania; 

3) instrukcję stosowania i przechowywania nawozu. 

3. Na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do środka wspomagającego uprawę roślin 

wprowadzanego do obrotu, a w przypadku środka wspomagającego uprawę roślin luzem 

- w dokumentach, w które się go zaopatruje, umieszcza się wyłącznie: 

1) informacje umożliwiające identyfikację środka wspomagającego uprawę roślin, 

obejmujące: 

a) numer pozwolenia, 

b) określenie wymagań jakościowych, 

c) nazwę handlową środka wspomagającego uprawę roślin, jeżeli została nadana, 

d) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i 

adres: 

– producenta - dla środka wspomagającego uprawę roślin wyprodukowanego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

– importera - dla środka wspomagającego uprawę roślin przywiezionego z 

terytorium państw trzecich, 

– producenta lub innego podmiotu wprowadzającego środek wspomagający 

uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla środka 

wspomagającego uprawę roślin wyprodukowanego lub wprowadzonego do 

obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

2) informacje o: 

a) masie netto środka wspomagającego uprawę roślin, 

b) okresie przydatności środka poprawiającego właściwości gleby albo stymulatora 

wzrostu do stosowania; 

3) instrukcję stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby 

albo stymulatora wzrostu. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, sporządza się w języku polskim oraz umieszcza 

w widocznym miejscu, w sposób trwały i zapewniający ich czytelność, z tym że 

informacje określone w ust. 2 pkt 1 lit. f i g oraz w ust. 3 pkt 1 lit. c i d, a także instrukcję 

stosowania i przechowywania nawozu albo środka poprawiającego właściwości gleby, 
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albo stymulatora wzrostu, podaje się oddzielnie od innych informacji wymienionych w 

ust. 2 lub 3. 

5. Etykiety dołączone do nawozu i środka wspomagającego uprawę roślin mocuje się w taki 

sposób, aby pozostały one tam, gdzie zostały zamocowane niezależnie od zastosowanego 

systemu zamknięcia opakowania, a jeżeli do zamknięcia opakowania użyto plomby, 

podaje się na niej informacje określone w ust. 2 pkt 1 lit. g lub w ust. 3 pkt 1 lit. d. 

6. W przypadku nawozów i środków wspomagających uprawę roślin luzem jeden 

egzemplarz dokumentów, w które się je zaopatruje, zawierający informacje określone w 

ust. 2 lub 3, dołącza się do nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin w sposób 

zapewniający dostęp do tych informacji. 

7. Nawozy i środki wspomagające uprawę roślin w postaci płynnej mogą być wprowadzone 

do obrotu, jeżeli są do nich dołączone informacje o temperaturze, w jakiej nawóz albo 

środek wspomagający uprawę roślin powinny być przechowywane, a także o środkach, 

jakie powinny być podjęte, aby zapobiec wypadkom podczas ich przechowywania. 

8. Przepisów ust. 2-7 nie stosuje się do nawozów naturalnych. 

9. Na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do nawozu i środka wspomagającego uprawę 

roślin wprowadzonych do obrotu, a w przypadku nawozów i środków wspomagających 

uprawę roślin luzem - w dokumentach, w które się je zaopatruje, umieszcza się także 

informacje wynikające z przepisów odrębnych. 

[10. Znakowanie nawozów organicznych, organiczno-mineralnych albo środków 

wspomagających uprawę roślin, które zostały wytworzone z produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu nr 1774/2002, lub jeżeli 

zawierają one te produkty, regulują przepisy rozporządzenia nr 181/2006.] 

<10. Znakowania nawozów organicznych, organiczno-mineralnych, środków 

poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu i podłoży do upraw, które 

zostały wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub 

produktów pochodnych, lub zawierają w swoim składzie produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, dokonuje się w sposób określony 

w rozporządzeniu nr 1069/2009.> 

 

Art. 18. 

1. Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40.000 stanowisk lub chów 

lub hodowlę świń powyżej 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 

stanowisk dla macior: 

[1) posiada plan nawożenia opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, 

na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i 

zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady, środki wspomagające uprawę 

roślin i dodatki do wzbogacenia gleby w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 

1774/2002, z wyłączeniem tych podmiotów, które zbywają w całości nawozy 

naturalne;] 

<1) posiada plan nawożenia opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki 

rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb 

pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady i 
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środki wspomagające uprawę roślin, z wyłączeniem tych podmiotów, które 

zbywają w całości nawozy naturalne;> 

2) zagospodarowuje co najmniej 70 % gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych, 

których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin, a pozostałe 30 % 

może zbyć w sposób określony w art. 3 ust. 3. 

2. Nabywca nawozu naturalnego, zbytego w sposób określony w art. 3 ust. 3, opracowuje w 

terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy plan nawożenia, spełniający wymagania 

określone w ust. 1 pkt 1, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu 

naturalnego. 

3. Okręgowa stacja chemiczno-rolnicza, zwana dalej "okręgową stacją", wydaje opinię o 

planie nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2. 

4. Za wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, okręgowa stacja pobiera opłatę. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi dochód budżetu państwa. 

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, oraz nabywca nawozu naturalnego, o którym mowa w 

ust. 2, przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia 

działalności, o której mowa w ust. 1, kopię planu nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1 lub ust. 2, wraz z opinią, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

tej opinii. 

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wydanie 

opinii o planie nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, oraz sposób jej 

uiszczania, biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez okręgową stację przy wydawaniu 

opinii. 

 

Art. 20. 

1. [Oprócz, określonego w rozporządzeniu nr 1774/2002, zakazu stosowania na pastwiskach 

nawozów organicznych, organiczno-mineralnych oraz środków poprawiających 

właściwości gleby i stymulatorów wzrostu wytworzonych z produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1774/2002, innych 

niż obornik, lub zawierających te produkty - określonych w rozporządzeniu nr 1774/2002, 

zabrania się stosowania nawozów:] <Zabrania się stosowania nawozów:> 

1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 

cm oraz podczas opadów deszczu; 

2) naturalnych: 

a) w postaci płynnej oraz azotowych - na glebach bez okrywy roślinnej, 

położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 %, 

b) w postaci płynnej - podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego 

spożycia przez ludzi. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do nawożenia stawów wykorzystywanych do chowu 

lub hodowli ryb. 
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Art. 23. 

1. Nawozy, w tym nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", i środki wspomagające 

uprawę roślin, w postaci stałej, przewożone luzem, zabezpiecza się w sposób, który 

uniemożliwia ich rozsypywanie się, pylenie i zamoknięcie. 

2. Nawozy, w tym nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", i środki wspomagające 

uprawę roślin w postaci płynnej, przewozi się w zamkniętych i szczelnych 

opakowaniach, zbiornikach lub cysternach. 

[3. Nawozy organiczne, organiczno-mineralne i środki wspomagające uprawę roślin, 

wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w 

rozporządzeniu nr 1774/2002, lub zawierające te produkty, przewozi się w sposób 

określony w rozporządzeniu nr 181/2006.] 

<3. Nawozy organiczne, organiczno-mineralne i środki wspomagające uprawę roślin, 

które zostały wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub 

produktów pochodnych, lub zawierają w swoim składzie produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, przewozi się w sposób określony 

w rozporządzeniu nr 1069/2009.> 

 

[Art. 36. 

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania przez nawozy oraz 

środki wspomagające uprawę roślin, wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu nr 1774/2002, lub zawierające te produkty, 

wymagań określonych w tym rozporządzeniu.] 

<Art. 36. 

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania przez nawozy 

lub środki wspomagające uprawę roślin, które zostały wytworzone z produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, lub zawierają w swoim 

składzie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, wymagań 

określonych w rozporządzeniu nr 1069/2009, w przepisach Unii Europejskiej wydanych 

w trybie tego rozporządzenia lub w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, 

z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513 oraz z …).> 

 

Art. 40. 

1. Kto, wprowadzając do obrotu nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE": 

1) deklaruje na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do nawozu albo w dokumentach, 

w które się go zaopatruje, zawartość składników pokarmowych głównych, 

drugorzędnych i mikroskładników niezgodnie z art. 6, 17, 18, 19, 21 lub 23 

rozporządzenia nr 2003/2003 lub niezgodnie ze sposobem określonym na podstawie 

art. 12 tego rozporządzenia, lub 

2) umieszcza na etykiecie dołączonej do nawozu informacje dotyczące jego 

oznakowania lub znakuje nawóz na opakowaniu w sposób niezgodny z warunkami 

określonymi na podstawie art. 10 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 2003/2003, lub 
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3) nie umieszcza dla nawozów luzem oznakowań identyfikacyjnych w dokumentach, w 

które się je zaopatruje, zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 2003/2003, oraz nie 

udostępnia tych dokumentów do kontroli, lub 

4) nie umieszcza na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do nawozu albo w 

dokumentach, w które się go zaopatruje, następujących informacji w języku polskim: 

a) napisanego wielkimi literami znaku "NAWÓZ WE" lub 

b) o typie nawozu, zgodnie z typami nawozu określonymi w załączniku nr I do 

rozporządzenia nr 2003/2003, lub 

c) wyrazu "mieszanka" po określeniu typu nawozu - dla nawozów mieszanych, lub 

d) oznakowań dodatkowych określonych w art. 19, 21 lub 23 rozporządzenia nr 

2003/2003, lub 

e) o podstawowych albo drugorzędnych składnikach pokarmowych oraz 

mikroskładnikach i odpowiadających im symbolach chemicznych, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w art. 9 ust. 1 lit. a tiret piąte rozporządzenia nr 

2003/2003, lub 

f) nazw składników pokarmowych i odpowiadających im ich symboli 

chemicznych, lub 

g) nazw mikroskładników pokarmowych zawartych w nawozie, wymienionych w 

porządku alfabetycznym ich symboli chemicznych, jeżeli nawóz zawiera 

mikroskładniki, które w całości lub w części są chemicznie związane ze 

związkiem organicznym, nazw mikroskładników pokarmowych, po których 

dodaje się określenia: "schelatowany przez (z podaniem nazwy czynnika 

chelatującego lub jego skrótu, określonego w sekcji E.3.1 załącznika nr I do 

rozporządzenia nr 2003/2003)" albo "skompleksowany przez (z podaniem 

nazwy czynnika kompleksującego, podanego w sekcji E.3.2 załącznika nr I do 

rozporządzenia nr 2003/2003)", lub 

h) instrukcji stosowania nawozu, dla nawozów wymienionych w sekcjach E.1. i 

E.2. załącznika nr I do rozporządzenia nr 2003/2003, lub 

i) o masie nawozów płynnych, lub 

j) o masie netto lub brutto nawozu oraz wadze opakowania w przypadku podania 

masy brutto nawozu, lub 

k) imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy oraz siedziby 

i adresu producenta, o którym mowa w art. 2 lit. x rozporządzenia nr 2003/2003, 

lub 

l) o temperaturze przechowywania nawozów płynnych oraz o środkach, jakie 

powinny być podjęte, aby zapobiec wypadkom podczas ich przechowywania, 

lub 

5) umieszcza identyfikację dobrowolną niezgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

2003/2003, lub 

6) umieszcza oznakowania dotyczące identyfikacji dobrowolnej, o której mowa w art. 9 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2003/2003, sprzecznie z oznakowaniem identyfikacji 

obowiązkowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia, lub 
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7) nie umieszcza oddzielnie od innych informacji zawartych na opakowaniu, etykiecie 

dołączonej do nawozu lub w dokumentach, w które się go zaopatruje, identyfikacji 

dobrowolnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2003/2003, lub 

8) nie podaje informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 2003/2003 

oddzielnie od innych informacji umieszczonych na opakowaniu, etykiecie dołączonej 

do nawozu lub dokumentach, w które się go zaopatruje, lub 

9) nie przechowuje dokumentacji o pochodzeniu nawozu, w tym nawozu o wysokiej 

zawartości azotu na bazie azotanu amonu, i nie udostępnia tej dokumentacji do 

kontroli przez okres, w którym nawozy znajdują się w obrocie, oraz przez okres 2 lat, 

licząc od dnia wstrzymania dostaw przez producenta, lub 

10) proste o zawartości azotu powyżej 28 % masowych w przeliczeniu na azotan amonu, 

nie gwarantuje, że nawozy te są zgodne z wymaganiami określonymi w sekcji 1 

załącznika nr III do rozporządzenia nr 2003/2003, lub 

11) nie posiada dokumentu stwierdzającego, że nawóz o zawartości azotu powyżej 28 % 

masowych w przeliczeniu na azotan amonu przeszedł pomyślnie test odporności na 

detonację w laboratorium upoważnionym do jego przeprowadzenia, lub 

12) podaje zawartość składników pokarmowych głównych, drugorzędnych i 

mikroskładników niezgodnie z tolerancjami określonymi w załączniku nr II do 

rozporządzenia nr 2003/2003 lub systematycznie wykorzystuje te tolerancje, lub 

stosuje tolerancje w odniesieniu do zawartości minimalnych i maksymalnych, 

określonych w załączniku nr I do rozporządzenia nr 2003/2003, lub 

13) wprowadza do obrotu: 

a) w opakowaniach, które nie są zamknięte w sposób lub przy zastosowaniu 

urządzenia, o których mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2003/2003, lub 

b) nieopakowane nawozy o zawartości azotu powyżej 28 % masowych w 

przeliczeniu na azotan amonu 

- podlega karze grzywny. 

2. Kto, wprowadzając do obrotu nawozy nieoznaczone znakiem "NAWÓZ WE" lub środki 

wspomagające uprawę roślin: 

1) konfekcjonuje je bez pisemnej zgody producenta lub nie uzgadnia z tym 

producentem rodzaju opakowań stosowanych do konfekcjonowania, lub 

2) nie umieszcza na opakowaniu lub na etykiecie, a w przypadku nawozów albo 

środków wspomagających uprawę roślin luzem - w dokumentach, w które się je 

zaopatruje, w widocznym miejscu, sporządzonych w języku polskim, w sposób 

trwały i zapewniający ich czytelność, informacji dotyczących identyfikacji nawozu 

albo środka wspomagającego uprawę roślin, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 lub 

ust. 3 pkt 1, oraz instrukcji stosowania i przechowywania nawozu, środka 

poprawiającego właściwości gleby albo stymulatora wzrostu, a także informacji o 

masie netto nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin i okresie ich 

przydatności do stosowania, lub 

3) nie podaje informacji określonych w ust. 2 pkt 1 lit. f i g oraz w ust. 3 pkt 1 lit. c i d 

oddzielnie od innych informacji wymienionych w ust. 2 lub ust. 3, lub 
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4) umieszcza na opakowaniu lub na etykiecie, a w przypadku nawozów oraz środków 

wspomagających uprawę roślin luzem - w dokumentach, w które się je zaopatruje, 

informacje inne niż określone w art. 9 ust. 2 lub ust. 3 oraz w ust. 9, lub 

5) zmienia treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozu, środka 

poprawiającego właściwości gleby albo stymulatora wzrostu, o której mowa w 

pozwoleniu ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie do obrotu 

nawozu, środka poprawiającego właściwości gleby albo stymulatora wzrostu, lub 

6) nie mocuje etykiet dołączonych do nawozu albo środka wspomagającego uprawę 

roślin w taki sposób, aby pozostały one tam, gdzie zostały zamocowane niezależnie 

od zastosowanego systemu zamknięcia opakowania, lub 

7) nie dołącza do nawozu oraz środka wspomagającego uprawę roślin luzem 

egzemplarza dokumentów zawierającego informacje, określone w art. 9 ust. 2 lub 

ust. 3 w sposób zapewniający dostęp do tych informacji, lub 

[8) nie dołącza do nawozu oraz środka wspomagającego uprawę roślin w postaci 

płynnej informacji o temperaturze, w jakiej powinny być one przechowywane, oraz 

informacji o środkach, jakie powinny być podjęte, aby zapobiec wypadkom w trakcie 

ich przechowywania, lub] 

<8) nie dołącza do nawozu oraz środka wspomagającego uprawę roślin w postaci 

płynnej informacji o temperaturze, w jakiej powinny być one przechowywane, 

oraz informacji o środkach, jakie powinny być podjęte, aby zapobiec 

wypadkom w trakcie ich przechowywania> 

[9) nie znakuje nawozu organicznego, organiczno-mineralnego albo środka 

wspomagającego uprawę roślin, wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu nr 1774/2002 lub zawierających te 

produkty w sposób określony w części 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia nr 

181/2006] 

- podlega karze grzywny. 

3. Kto deklaruje nieprawdziwe wymagania jakościowe nawozu albo środka 

wspomagającego uprawę roślin, podlega karze grzywny. 

 

Art. 41. 

Kto: 

1) wprowadza do obrotu nawozy nieoznaczone znakiem "NAWÓZ WE" lub środki 

wspomagające uprawę roślin: 

a) niespełniające wymagań jakościowych lub 

b) w których zanieczyszczenia przekraczają dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, 

określone na podstawie art. 10 pkt 5 lub art. 11 pkt 5, lub 

2) stosuje nawozy niezgodnie z zasadami i warunkami określonymi w art. 17-20 oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 22, powodując zagrożenie zdrowia ludzi lub 

zwierząt lub środowiska, lub 

3) stosuje nawozy i środki wspomagające uprawę roślin niedopuszczone do obrotu, lub 
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4) stosuje środki poprawiające właściwości gleby albo stymulatory wzrostu niezgodnie 

z ich instrukcją stosowania i przechowywania, lub 

5) wykonuje czynności polegające na świadczeniu usług w zakresie stosowania 

nawozów, nie posiadając uprawnień w tym zakresie, określonych w art. 21 ust. 1, lub 

6) przewozi lub przechowuje nawozy lub środki wspomagające uprawę roślin w sposób 

niezgodny z art. 23 lub 24, powodując zagrożenie zdrowia ludzi lub zwierząt lub 

środowiska, lub 

7) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 7 ust. 3 lub 4, art. 31 ust. 1 pkt 2 lub art. 

37 ust. 1, nie wycofał nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, 

wprowadzonych do obrotu, lub 

[8) stosuje na pastwiskach nawozy organiczne, organiczno-mineralne, środki 

poprawiające właściwości gleby lub stymulatory wzrostu, otrzymane z produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 

1774/2002, innych niż obornik, lub zawierające te produkty, lub] 

9) będąc nabywcą nawozu naturalnego nie posiada pozytywnie zaopiniowanego planu 

nawożenia, lub 

10) stosuje nawozy naturalne niezgodnie z pozytywnie zaopiniowanym planem 

nawożenia, lub 

11) przechowuje nawozy naturalne niezgodnie z warunkami określonymi w art. 25 

- podlega karze grzywny. 

 


