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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt  

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(druk nr 841) 

 

U S T A W A   z dnia 11 marca 2004 r. o OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ 

ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539)  

 

Art. 45. 

1. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii, w drodze 

rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, może: 

1)   określić obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie 

wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, 

oraz sposób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego; 

2)   wprowadzić czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów; 

3)   czasowo zakazać organizowania: 

a)  widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazać czasowe zawieszenie określonej 

działalności, 

b)  targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań i odłowów zwierząt 

łownych; 

4)   ograniczyć przemieszczanie lub obrót albo zakazać przemieszczania lub obrotu 

zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i 

produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się 

choroby zakaźnej zwierząt; 

5)   nakazać zaopatrywanie zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane 

przez urzędowego lekarza weterynarii; 

<5a) nakazać posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają 

zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, 

powiatowemu lekarzowi weterynarii;> 
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6)   nakazać przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień; 

7)   nakazać oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania 

zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, 

środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu; 

8)   nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze; 

9)   nakazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji produktów 

zastosowanie określonej technologii; 

10)  nakazać utrzymywanie zwierząt, w tym ich karmienie lub pojenie, w określony 

sposób; 

11)  określić stosowanie środków innych niż wymienione w pkt 1-10, wynikających ze 

stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających bezpieczeństwo 

epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń 

dla zdrowia publicznego. 

 2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć obszaru tylko jednego powiatu. 

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem podania do 

wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii uchyla wydane rozporządzenie niezwłocznie po ustaniu 

zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania 

lub jej likwidacji. 

Art. 46.  

1. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania i potrzeby zarządzenia środków, o których mowa w 

art. 45 ust. 1, na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu właściwy powiatowy 

lekarz weterynarii informuje o tym natychmiast właściwego wojewódzkiego lekarza 

weterynarii. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   określenie choroby zakaźnej zwierząt; 

2)   określenie obszaru zagrożonego wystąpieniem lub obszaru występowania choroby 

zakaźnej zwierząt; 

3)   uzasadnienie podjęcia środków. 
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3. Wojewoda w przypadku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek wojewódzkiego lekarza 

weterynarii, w drodze rozporządzenia: 

1)   określa obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie 

wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, 

oraz sposób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego lub 

2)   wprowadza czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów, lub 

3)   czasowo zakazuje organizowania: 

a)  widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazuje czasowe zawieszenie określonej 

działalności, lub 

b)  targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań i odłowów zwierząt 

łownych, lub 

4)   ogranicza przemieszczanie lub obrót albo zakazuje przemieszczania lub obrotu 

zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i 

produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie 

się choroby zakaźnej zwierząt, lub 

5)   nakazuje zaopatrywanie zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane 

przez urzędowego lekarza weterynarii, lub 

<5a) nakazuje posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają 

zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, 

powiatowemu lekarzowi weterynarii, lub > 

6)   nakazuje przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień, lub 

7)   nakazuje oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania 

zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, 

środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu, lub 

8)   nakazuje odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, lub 

8a)  nakazuje utrzymywanie zwierząt, w tym ich karmienie lub pojenie, w określony 

sposób, lub 

9)   nakazuje podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji produktów 

zastosowanie określonej technologii; 

10)  określa stosowanie środków innych niż wymienione w pkt 1-9, wynikających ze 

stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających bezpieczeństwo 
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epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń 

dla zdrowia publicznego. 

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, wchodzi w życie z dniem podania do 

wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 

5. Wojewoda uchyla wydane rozporządzenie na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii. 

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 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; 
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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. 57e. 

1. Główny Lekarz Weterynarii opracowuje programy bioasekuracji mające na celu 

zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi 

zwalczania, biorąc pod uwagę sytuację epizootyczną w odniesieniu do danej 

choroby zakaźnej zwierząt. 

2. Program bioasekuracji zawiera w szczególności: 

1) określenie chorób zakaźnych zwierząt, których szerzeniu się ma zapobiec 

realizacja tego programu; 

2) określenie gatunków zwierząt objętych tym programem; 

3) określenie obszaru, na którym będzie obowiązywał ten program, ze 

wskazaniem ewentualnych nakazów i zakazów, jakie mogą zostać wydane w 

celu realizacji tego programu, oraz określenie obszaru, na którym może być 

wydana decyzja, o której mowa w ust. 4; 

4) analizę poziomu bioasekuracji na obszarze, o którym mowa w pkt 3, w 

zakresie środków bioasekuracji mających na celu zapobieżenie szerzeniu się 

chorób, o których mowa w pkt 1; 

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

zostać osiągnięty do dnia jego zakończenia; 

6) określenie wymagań dotyczących bioasekuracji, które mają spełnić 

gospodarstwa objęte tym programem; 

7) określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę odszkodowań, o których mowa 

w art. 57f, w każdym roku realizacji tego programu; 
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8) określenie szczegółowego sposobu i trybu realizacji tego programu, w tym 

określenie terminu na: 

a) złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, 

b) spełnienie wymagań określonych w tym programie, 

c) złożenie wniosku, o którym mowa w art. 57g ust. 7. 

3. Realizacja programu bioasekuracji, z wyłączeniem kosztów nadzoru sprawowanego 

przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, jest finansowana przez posiadaczy 

zwierząt. 

4. W przypadkach określonych w programie bioasekuracji powiatowy lekarz 

weterynarii wydaje decyzję: 

1) nakazującą zabicie utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunków 

wrażliwych lub poddanie tych zwierząt ubojowi oraz 

2) zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt, 

o których mowa w pkt 1, przez okres wskazany w tym programie. 

5. Decyzję, o której mowa w ust. 4, wydaje się: 

1) po przeprowadzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii kontroli 

w gospodarstwie, wyłącznie gdy posiadacz zwierząt: 

a) złożył w terminie określonym w programie bioasekuracji oświadczenie, że 

gospodarstwo, w którym przebywają te zwierzęta, nie spełni wymagań 

określonych w tym programie albo 

b) nie złożył w terminie określonym w programie bioasekuracji 

oświadczenia, o którym mowa w lit. a, i gospodarstwo, w którym 

przebywają te zwierzęta, nie spełnia wymagań określonych w tym 

programie po upływie terminu na ich spełnienie; 

2) po uzyskaniu od właściwego miejscowo wojewody informacji, że wydanie tej 

decyzji nie spowoduje przekroczenia kwoty przeznaczonej na wypłatę 

odszkodowań w danym roku, o której mowa w ust. 2 pkt 7. 

6. Kontrola, o której mowa w ust. 5 pkt 1, ma na celu stwierdzenie w szczególności: 

1) niespełniania przez gospodarstwo wymagań określonych w programie 

bioasekuracji; 

2) liczby zwierząt z gatunków wrażliwych z podziałem na gatunki zwierząt. 

7. Informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 2, jest sporządzana na podstawie informacji 

przekazywanych wojewodzie przez ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz 
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posiadanych przez wojewodę danych dotyczących decyzji, o których mowa w ust. 4, 

i decyzji w sprawie odszkodowania, o którym mowa w art. 57f, wydawanych na 

obszarze województwa. 

8. Decyzji, o której mowa w ust. 4, nie wydaje się, jeżeli w gospodarstwie, o którym 

mowa w ust. 4: 

1) podejrzewa się wystąpienie lub wystąpiła choroba zakaźna zwierząt 

podlegająca obowiązkowi zwalczania lub 

2) stosuje się środki określone w art. 44. 

9. Wojewódzki lekarz weterynarii zbiera i analizuje dane dotyczące wydawanych 

decyzji, o których mowa w ust. 4, i decyzji w sprawie odszkodowania, o którym 

mowa w art. 57f, oraz przekazuje właściwemu miejscowo wojewodzie informacje w 

tym zakresie.  

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

program bioasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, 

mając na względzie zmniejszenie zagrożenia szerzenia się chorób zakaźnych 

zwierząt z gatunków wrażliwych przebywających w gospodarstwie oraz 

umożliwienie podmiotom utrzymującym takie zwierzęta osiągnięcie poziomu 

bioasekuracji określonego w tym programie. 

Art. 57f. 

Za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazów, o których mowa w art. 57e ust. 4 

pkt 1, przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Do odszkodowania 

stosuje się przepisy art. 49 ust. 1–4, ust. 7, 8, 11 i 12 oraz przepisy wydane na podstawie 

art. 49 ust. 13. 

Art. 57g. 

1. Posiadaczowi zwierząt, który złożył oświadczenie wskazane w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. 

a oraz w stosunku do którego została wydana i wykonana decyzja, o której mowa w 

art. 57e ust. 4, przysługuje rekompensata ze środków budżetu państwa za 

nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt, których dotyczą zakazy 

określone w tej decyzji. 

2. Wysokość rekompensaty oblicza się na podstawie iloczynu średniej rocznej liczby 

zwierząt z gatunków wrażliwych utrzymywanych w gospodarstwie w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok wejścia w życie programu bioasekuracji i 
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stawki za zwierzę dla danego gatunku zwierząt określonej w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 11. 

3. Średnią roczną liczbę zwierząt, o której mowa w ust. 2, ustala się jako iloraz sumy 

liczby zwierząt z gatunków wrażliwych utrzymywanych w gospodarstwie 

w ostatnim dniu każdego miesiąca roku kalendarzowego poprzedzającego rok 

wejścia w życie programu bioasekuracji i liczby 12. 

4. Średnią roczną liczbę zwierząt, o której mowa w ust. 2, ustala się na podstawie 

danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym 

mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W przypadku 

posiadacza zwierząt utrzymującego nie więcej niż jedną świnię, z przeznaczeniem 

na własne potrzeby, średnia roczna liczba zwierząt, o której mowa w ust. 2, 

wynosi 1. 

5. Rekompensatę przyznaje się w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce 

położenia gospodarstwa, o którym mowa w ust. 1. W decyzji kierownik biura 

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustala wysokość 

rekompensaty. 

6. Rekompensatę przyznaje się za okres obowiązywania zakazów, o których mowa w art. 

57e ust. 4 pkt 2. 

7. Rekompensata jest przyznawana na wniosek posiadacza zwierząt, o którym mowa w 

ust. 1. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności: 

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

posiadacza zwierząt; 

2) numer siedziby stada, jeżeli został nadany; 

3) średnią roczną liczbę zwierząt, o której mowa w ust. 2; 

4) podpis posiadacza zwierząt. 

9. Do wniosku dołącza się kopię decyzji, o której mowa w art. 57e ust. 4, oraz 

dokumenty potwierdzające wykonanie tej decyzji. 

10. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa, w terminie 60 dni od daty upływu terminu na 

złożenie wniosku o przyznanie rekompensaty, informację o faktycznej liczbie 

zwierząt z gatunków wrażliwych, za które będą przyznane rekompensaty. 
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11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

częstotliwość wypłaty rekompensat oraz stawkę za zwierzę, odrębnie dla każdego 

gatunku zwierząt wrażliwych, biorąc pod uwagę przewidywany okres 

obowiązywania zakazów, o których mowa w art. 57e ust. 4 pkt 2, długość cyklu 

produkcyjnego, średnią cenę rynkową zwierząt danego gatunku oraz liczbę 

zwierząt, o której mowa w ust. 10. 

Art. 57h.  

Do ustalania wysokości, umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty 

płatności nienależnie pobranej rekompensaty i odsetek za zwłokę stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438).> 

Art. 78. 

Kto: 

1)  wbrew zakazowi prowadzi szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym zwierząt lub 

wykonuje takie szczepienia, 

[2)  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 1, 3, 6, 9, pkt 10 lit. c, pkt 12-14 i 17, ust. 1a pkt 1, 2 i 6 lit. c, art. 45 ust. 1 pkt 2-6, 

10 i 11 oraz art. 46 ust. 3 pkt 2-6, 8a i 10,] 

<2) 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 1, 3, 6, 9, pkt 10 lit. c, pkt 12–14 i 17, ust. 1a pkt 1, 2 i pkt 6 lit. c, 

art. 45 ust. 1 pkt 2–5, 6, 10 i 11, art. 46 ust. 3 pkt 2–5, 6, 8a i 10 oraz art. 57e ust. 4,> 

3)  nie stosuje się do nakazu przeprowadzenia powszechnych badań, leczenia lub innych 

zabiegów na zwierzętach z gatunków wrażliwych wydanego na podstawie art. 47 ust. 1,  

4)  nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, wydanych na podstawie art. 48 ust. 

3 lub art. 48a ust. 3 pkt 1 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 
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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)  (uchylony), 

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,] 

<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 pkt 6 lit. a i b, art. 

45 ust. 1 pkt 5a, 7 i 8 oraz art. 46 ust. 3 pkt 5a i 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 

c)  chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych 

podlegających obowiązkowi monitorowania, lub 
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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
(16)

 , 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 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<,> 

<– bioasekuracji> 

- wprowadzonych na podstawie przepisów ustawy, 

b)  (uchylona) 
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- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

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. 

 


