
 

 
Druk  nr 1814 -A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

                VII kadencja 
      

 
 

DODATKOWE   SPRAWOZDANIE  
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie 
niektórych innych ustaw (druk nr 1698). 
 

Sejm na  52.  posiedzeniu w dniu 22 października  2013 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1814 do Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia  poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu. 

          Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu  poprawek  na posiedzeniu w dniu 

23 października 2013 r.   

wnosi: 

 
 W y s o k i   S e j m   raczy   następujące  poprawki: 

1) odnośnikowi nr 1 do tytułu ustawy nadać brzmienie: 

„1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej 
kontroli granicznej, ustawę z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w 
handlu, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę z dnia 2 
kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ustawę z dnia 16 
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawę z dnia 22 lipca 2006 
r. o paszach oraz ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 1, 2, 4–6 należy rozpatrywać łącznie. 

2) w odnośniku nr 2 do tytułu ustawy skreślić pkt 3; 

– KP PO 
– przyjąć 

3) w art. 1 po pkt 25 dodać pkt 25a i 25b w brzmieniu: 

„25a) po art. 57c dodaje się art. 57d w brzmieniu: 

 

 



  
„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; 

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.”; 

25b) art. 60 otrzymuje brzmienie: 

„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. 57d ust. 5, art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. h 
lub w kodeksach zdrowia zwierząt wydanych przez Światową Organizację 
Zdrowia Zwierząt (OIE).”;”; 

– KP PSL 

– przyjąć 

4) w art. 1 skreślić pkt 30; 

– KP PO 
– przyjąć 

5) skreślić art. 2; 

– KP PO 
– przyjąć 

6) w art. 3 skreślić pkt 3. 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 

 

 
Warszawa, dnia 23 października 2013 r. 

 
 

 
  
                       Sprawozdawca 

 
 

                 (-)  Dorota Niedziela    

Przewodniczący Komisji 
 
 

                    (-)  Krzysztof Jurgiel  
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