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Warszawa, dnia 13 listopada 2013 r. Druk nr 474 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2013 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 13 listopada 2013 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 5, 7 i 8. 
 

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Marek 
Konopka dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 2 zestawienia wniosków). 

 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
   (-) Jerzy Chróścikowski 
 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych 

ustaw 

 

 

1)  w art. 1 w pkt 18, w art. 26a w ust. 2 w pkt 2 w lit. a wyraz 

„obowiązki” zastępuje się wyrazami „zadania i czynności”; 

 

Poprawka KRRW 
poparta przez  
komisję 
 

2)  w art. 1 w pkt 23, w art. 52b w ust. 2 wyrazy „prowadzące działalność 

w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego” zastępuje 

się wyrazami „działające na rynku spożywczym” oraz wyraz 

„Przepisy” zastępuje się wyrazami „Do monitorowania przepisy”; 

 

Poprawka sen. 
M. Konopki 
poparta przez  
komisję 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3, 4 i 6 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 7. 

 

3)  w art. 1: 

a) w pkt 28: 

– w lit. a, w pkt 2 wyrazy „lub niejadalnych produktów 

pochodzenia zwierzęcego” zastępuje się wyrazami 

„, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego lub 

produktów pochodnych”, 

– w lit. b w pkt 3 wyrazy „lub niejadalne produkty pochodzenia 

zwierzęcego” zastępuje się wyrazami „, niejadalne produkty 

pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne”, 

– lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) 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, 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
G. Wojciechowskiego 



– 2 – 

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,”,”, 

– dodaje się lit d w brzmieniu: 

„d) w pkt 7 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 8 

w brzmieniu: 

„8) zanieczyszcza 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”;”, 

b) skreśla się pkt 29, 

c) w pkt 30: 

– w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„– pkt 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a) 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 
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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 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 
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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,”,”, 

– skreśla się lit. b, 

– dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) będąc posiadaczem: 
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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 stosuje się do decyzji 

powiatowego lekarza weterynarii dotyczącej tych 

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

lub 2”;”, 

d) skreśla się pkt 31; 

 

4)  art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 

144, poz. 1045, z późn. zm.) po art. 52 dodaje się art. 52a 

w brzmieniu: 

„Art. 52a. 1. Kto 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 produktów ubocznych pochodzenia 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
G. Wojciechowskiego 
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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 grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku.”.”; 

 

5)  w art. 9 w ust. 2 wyrazy „zgodnie z art. 43a ust. 5 pkt 1” zastępuje się 

wyrazami „zgodnie z art. 43a ust. 6 pkt 1”; 

 

Poprawka KRRW 
poparta przez  
komisję 
 
 

6)  skreśla się art. 17; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
G. Wojciechowskiego 
 

7)  art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. Do popełnionych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy czynów, określonych w: 

1) art. 77 pkt 1 oraz art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 

– w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

2) art. 77 pkt 2, 3 i 6 oraz art. 85 ust. 1 pkt 1a ustawy wymienionej 

w  art. 1, 

3) art. 40 ust. 2 pkt 9 ustawy wymienionej w art. 8 

- stosuje się przepisy dotychczasowe, a orzeczenia wydane na 

podstawie tych przepisów podlegają wykonaniu.”; 

 

Poprawka KRRW 
poparta przez  
komisję 
 
 

8)  w art. 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 10 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia 

wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na 

Poprawka KRRW 
poparta przez  
komisję 
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podstawie art. 10 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 i mogą być 

zmieniane na podstawie tego przepisu.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 33 ustawy wymienionej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia 

w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 33 ustawy wymienionej w art. 4 i mogą być zmieniane na 

podstawie tego przepisu. 

4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 i art. 11 

ustawy wymienionej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

odpowiednio art. 10 i art. 11 ustawy wymienionej w art. 8 i mogą być 

zmieniane na podstawie tego przepisu.”. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


