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Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o 

ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny 

- wejście w życie 19 kwietnia 2018 r. 

 

 1) w art. 6  [Zakaz zabijania i znęcania się nad 

zwierzętami] w ust. 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

 

 "18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie 

w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody 

umożliwiającej oddychanie;„ (było – 

uniemożliwiającej) 

Najnowsze zmiany 



 2) w art. 35: 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 "1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo 

dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem 

przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 

ust. 1-4 podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3.", (było : podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2 ) 

Najnowsze zmiany 



 b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

 "2. Jeżeli sprawca czynu określonego w 

ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym 

okrucieństwem podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 

lat 5.", (było: podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3) 

Najnowsze zmiany 



podlega nadzorowi Inspekcji 
Weterynaryjnej – w każdym 
przypadku wymaga zgłoszenia do 
właściwego terytorialnie powiatowego 
lekarza weterynarii zgodnie z art. 5 
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 
ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt 
 

Działalność w zakresie 

sektora akwakultury 
 



 – miejsca inne niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora 
akwakultury, w których zwierzęta wodne są 
utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku, 

 – łowiska typu "wpuść i złów", 

 – przedsiębiorstwa produkcyjne 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„  

 

Zasady rejestracji 



 Prowadzenie w/w działalności  (art. 1 ust. 1 

lit. p ustawy) jest dozwolone po zgłoszeniu w 

formie pisemnej zamiaru jej prowadzenia 

(art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) 

 

 Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu 

zgłoszenia o zamiarze prowadzenia 

działalności podlegającej obowiązkowi 

rejestracji wydaje decyzję o nadaniu temu 

podmiotowi WNI (art. 5 ust. 9 ustawy) 

 

Zasady rejestracji 



– przedsiębiorstwa produkcyjne sektora 

akwakultury,  

– zakłady przetwórcze przetwarzające 

lub poddające ubojowi zwierzęta 

akwakultury w ramach zwalczania chorób 

zakaźnych tych zwierząt, (art.1 ust. 1 lit i 

ustawy) 

 

Zatwierdzeniu podlegają:  



jest dozwolone po stwierdzeniu przez PLW 

właściwego dla miejsca prowadzenia 

działalności, w drodze decyzji spełniania 

wymagań weterynaryjnych (art. 5 ust. 1 pkt. 

1 ustawy) 

WNI nadaje się  

   - podmiotowi lub 

   - poszczególnym obiektom budowlanym 

lub miejscom w których ma być prowadzona 

działalność. 

Zasady zatwierdzania 



 

12      34      27      78 
 

weterynaryjny numer 

identyfikacyjny (WNI) 

Nr województwa 

Nr powiatu 
Nr działalności 

Kolejny numer  

dla danej 

działalności  w 

rejestrze PLW 

92- przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury 



Zasady rejestracji 

W przypadku gdy 

gospodarstwo 

rozmieszczone jest 

na terenie kilku 

powiatów należy 

zgłosić działalność u 

każdego PLW 

oddzielnie. 



    zwierząt wodnych łowionych w celu 

produkcji mączki rybnej, paszy dla ryb, 

oleju rybnego i podobnych produktów; 

    ozdobnych zwierząt wodnych chowanych 

lub hodowanych w celach niezarobkowych 

w akwariach (akwaria niekomercyjne); 

   dzikich zwierząt wodnych łowionych lub 

zbieranych w celu bezpośredniego 

wprowadzenia do łańcucha 

żywnościowego. 

 

Przepisów ustawy nie stosuje się do 
 (art. 3a ustawy) 

 



 do działalności w zakresie utrzymywania 
ozdobnych zwierząt wodnych w celach 
zarobkowych w akwariach (akwaria 
komercyjne), sklepach zoologicznych, 
sklepach ogrodniczych, stawach ogrodowych 
lub hurtowniach, jeżeli obiekty te: 

 nie mają bezpośredniego kontaktu z wodami 
naturalnymi lub 

 są wyposażone w system oczyszczania ścieków 
ograniczający do dopuszczalnego poziomu 
ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych tych 
zwierząt do wód naturalnych (Art. 12a. ustawy) 

Przepisów nie stosuje się 



 Przedsiębiorstwa akwakultury stosują dobrą 
praktykę higieniczną, uwzględniającą rodzaj 
prowadzonej działalności, w celu zapobieżenia 
przeniesieniu na teren prowadzonej przez te 
podmioty działalności choroby zakaźnej 
zwierząt akwakultury lub jej 
rozprzestrzeniania się poza przedsiębiorstwo 
lub zakład. ( § 22 rozporządzenia MRiRW z 14 października 

2008 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 
prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury) 

 w formie opisanych procedur i instrukcji ze 
stosowną dokumentacją potwierdzającą ich 
realizację. 

Dobra Praktyka Higieniczna  



Przedsiębiorstwa 
produkcyjne sektora 
akwakultury realizują 
we własnym zakresie i 
na własny koszt 
program nadzoru 
stanu zdrowia ryb w 
sposób dostosowany do 
danego typu produkcji. 

Wymagania weterynaryjne  
 



Opracowuje się z uwzględnieniem : 

- analizy ryzyka 

- wytycznych określonych przez Komisję 
Europejską, zgodnie z art. 10 ust. 4 
dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 
października 2006 r. w sprawie wymogów w 
zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i 
produktów akwakultury oraz zapobiegania 
niektórym chorobom zwierząt wodnych i 
zwalczania tych chorób 

 

Program nadzoru 



 a) bezpośrednie rozprzestrzenianie choroby drogą 

wodną; 

 b) przemieszczanie ryb 

 c) rodzaj działalności produkcyjnej; 

 d) gatunki utrzymywanych ryb 

 e) system ochrony biologicznej z uwzględnieniem 

umiejętności i przeszkolenia pracowników; 

 f) zagęszczenie gospodarstw oraz zakładów 

przetwórczych wokół danego gospodarstwa 

 g) bliskie położenie gospodarstw o niższym statusie 

zdrowotnym wokół danego gospodarstwa 

Czynniki ryzyka 



 h) dotychczasową historię statusu zdrowotnego 

danego gospodarstwa oraz innych gospodarstw 

położonych w pobliżu; 

 i) występowanie czynników chorobotwórczych 

wśród dzikich zwierząt wodnych w okolicy danego 

gospodarstwa; 

 j) występowanie w pobliżu danego gospodarstwa 

ryzyka wywołanego działaniem człowieka 

(transport, wędkarze); 

 k) występowanie drapieżników lub ptaków, które 

mają dostęp do danego gospodarstwa 

Czynniki ryzyka 



Najistotniejsze znaczenie niezależnie od 

rodzaju prowadzonej działalności 

produkcyjnej,  od gatunków utrzymywanych 

zwierząt akwakultury i od konkretnej choroby 

mają 

 a) bezpośrednie rozprzestrzenianie choroby 

drogą wodną i w związku z geograficzną 

bliskością gospodarstw 

 b) przemieszczanie ryb. 

 

Czynniki ryzyka 



CHOROBA GATUNKI PODATNE  

CHOROBY EGZOTYCZNE 

Zakaźna martwica układu 

krwiotwórczego ryb łososiowatych 

(Epizootic haematopoietic 

necrosis) (EHN) 

Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) 

oraz okoń (Perca fluviatilis) 

 

CHOROBY NIEEGZOTYCZNE 

Wirusowa posocznica krwotoczna 

ryb łososiowatych (VHS) 

 

głąbiel (Coregonus sp.), szczupak (Esox 

lucius), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), troć wędrowna (Salmo trutta), 

lipień europejski (Thymallus thymallus) 

Zakaźna martwica układu 

krwiotwórczego ryb łososiowatych 

(IHN) 

pstrąg tęczowy (O. mykiss ) oraz łosoś 

atlantycki (Salmo salar) 

 

Zakażenie herpeswirusem koi (KHV) 

 

Karp i karp koi (Cyprinus carpio) 

 

Zakaźna anemia łososi (ISA) 

 

Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), 

łosoś atlantycki (Salmo salar) oraz troć 

wędrowna (Salmo trutta) 



zwierzę podejrzane o zakażenie  
 

zwierzę z gatunku wrażliwego, które mogło mieć 

pośredni lub bezpośredni kontakt z czynnikiem 

zakaźnym wywołującym chorobę zakaźną 

zwierząt;  

zwierzę chore lub zakażone 
 

zwierzę, u którego za życia lub po śmierci 

urzędowy lekarz weterynarii stwierdził chorobę 

zakaźną zwierząt 

 



 zwierzę z gatunku niewrażliwego na chorobę, za 

pośrednictwem którego może być przenoszony 

czynnik chorobotwórczy z jednego zwierzęcia z 

gatunku wrażliwego na drugie zwierzę 

 

wektor 



CHOROBY WEKTORY 

Gatunki, które uznaje się za 

wektory w przypadku, gdy 

spełnione są dodatkowe warunki 

określone w kolumnie 3 i 4 

niniejszej tabeli. 

Warunki dodatkowe 

związane z miejscem 

pochodzenia zwierząt 

wodnych należących do 

gatunków wymienionych w 

kolumnie 2 

Warunki dodatkowe 

związane z miejscem 

przeznaczenia zwierząt 

wodnych należących do 

gatunków wymienionych 

w kolumnie 2 

Epizootyczna 

martwica układu 

krwiotwórczego 

(EHN) 

Tołpyga pstra (Aristichthys nobilis), 

karaś złocisty (Carassius auratus), 

karaś (C. carassius), karp i karp koi 

(Cyprinus carpio), tołpyga biała 

(Hypophtalmichthys molitrix), ryby z 

rodzaju Leuciscus spp., płoć (Rutilus 

rutilus), wzdręga (Scardinius 

erythrophthalmus), lin (Tinca tinca) 

Brak warunków dodatkowych Brak warunków 

dodatkowych 

Wirusowa 

posocznica 

krwotoczna ryb 

łososiowatych 

(VHS) 
 

Bieługa (Huso huso), jesiotr rosyjski 

(Acipenser gueldenstaedtii), 

sterlet/czeczuga (Acipenser ruthenus), 

siewruga (Acipenser stellatus), jesiotr 

zachodni (Acipenser sturio), jesiotr 

syberyjski (Acipenser Baerii) 

Zwierzęta wodne należące do 

gatunków wymienionych w 

kolumnie 2 uznaje się za 

wektory choroby wymienionej 

w kolumnie 1 wyłącznie w 

przypadku, gdy pochodzą z 

gospodarstwa lub zlewni 

rzecznej, w których występują 

gatunki podatne na daną 

chorobę. 

Zwierzęta wodne należące 

do gatunków wymienionych 

w kolumnie 2 uznaje się za 

wektory choroby 

wymienionej w kolumnie 1 

wyłącznie w przypadku, gdy 

są przeznaczone do 

gospodarstwa 

utrzymującego gatunki 

podatne na daną chorobę. 

Tołpyga pstra (Aristichthys nobilis), 

karaś złocisty (Carassius auratus), 

karaś (C. carassius), karp i karp koi 

(Cyprinus carpio), tołpyga biała 

(Hypophtalmichthys molitrix), ryby z 

rodzaju Leuciscus spp., płoć (Rutilus 

rutilus), wzdręga (Scardinius 

erythrophthalmus), lin (Tinca tinca) 

Sum afrykański (Clarias gariepinus), 

szczupak (Esox lucius), sandacz 

(Sander lucioperca), sum europejski 

(Silurus glanis) Tilapia spp. 

(Oreochromis) 

Zwierzęta wodne należące do 

gatunków wymienionych w 

kolumnie 2 uznaje się za 

wektory choroby wymienionej 

w kolumnie 1 wyłącznie w 

przypadku, gdy pochodzą z 

gospodarstwa, w którym 

występują gatunki podatne 

na daną chorobę. 

Zwierzęta wodne należące 

do gatunków wymienionych 

w kolumnie 2 uznaje się za 

wektory choroby 

wymienionej w kolumnie 1 

wyłącznie w przypadku, gdy 

są przeznaczone do 

gospodarstwa 

utrzymującego gatunki 

podatne na daną chorobę. 



Zakaźna martwica 

układu 

krwiotwórczego 

ryb łososiowatych 

(IHN) 

Bieługa (Huso huso), jesiotr 

rosyjski (Acipenser 

gueldenstaedtii), 

sterlet/czeczuga (Acipenser 

ruthenus), siewruga (Acipenser 

stellatus), jesiotr zachodni 

(Acipenser sturio), jesiotr 

syberyjski (Acipenser Baerii) 

Tołpyga pstra (Aristichthys 

nobilis), karaś złocisty 

(Carassius auratus), karaś (C. 

carassius), karp i karp koi 

(Cyprinus carpio), tołpyga biała 

(Hypophtalmichthys molitrix), 

ryby z gatunku Leuciscus spp., 

płoć (Rutilus rutilus), wzdręga 

(Scardinius erythrophthalmus), 

lin (Tinca tinca) 

Sum afrykański (Clarias 

gariepinus), zębacz (Ictalurus 

spp.), sumik czarny (Ameiurus 

melas), sandacz (Sander 

lucioperca), sum europejski 

(Silurus glanis) Rak szlachetny 

(Astacus astacus), rak 

sygnałowy (Pacifastacus 

leniusculus),  

Zwierzęta wodne 

należące do gatunków 

wymienionych w 

kolumnie 2 uznaje się 

za wektory choroby 

wymienionej w 

kolumnie 1 wyłącznie 

w przypadku, gdy 

pochodzą z 

gospodarstwa, w 

którym występują 

gatunki podatne na 

daną chorobę. 

Zwierzęta wodne 

należące do gatunków 

wymienionych w 

kolumnie 2 uznaje się 

za wektory choroby 

wymienionej w 

kolumnie 1 wyłącznie 

w przypadku, gdy są 

przeznaczone do 

gospodarstwa 

utrzymującego 

gatunki podatne na 

daną chorobę. 

Zakażenie 

herpeswirusem koi 

(KHV) 

Brak Nie dotyczy Nie dotyczy 

Zakaźna anemia 

łososi (ISA) 

Brak Nie dotyczy Nie dotyczy 



Poziom zagrożenia 



 

a) zaopatrywanie w wodę ze źródła lub odwiertu (studni); 

b) zaopatrywanie w wodę poddawaną dezynfekcji lub innej obróbce 

zapobiegającej wprowadzeniu czynników chorobotwórczych; 

c) zaopatrywanie w wodę z dowolnego innego źródła, które: 

     (i) nie są połączone z gospodarstwami czy też zakładami      

przetwórczymi, gdzie utrzymywane lub przetwarzane są gatunki 

podatne na te same choroby, co gatunki utrzymywane w danym 

gospodarstwie 

    (ii) nie zawiera dziko żyjących zwierząt wodnych podatnych 

gatunków; 

d) zbiorniki śródlądowe, w tym stawy i jeziora, oddzielone od innych 

źródeł wody, przy ustalaniu, czy dany zbiornik jest oddzielony, należy 

uwzględnić zmiany o charakterze sezonowym, takie jak możliwość 

kontaktu z wodą z innych źródeł w razie zalewu; 

Przykłady niskiego ryzyka zarażenia chorobą 

drogą wodną i w związku z geograficzną bliskością 

gospodarstw 



a) gospodarstwa pozbawione odpływu do naturalnych dróg wodnych  

b) gospodarstwa, w których dokonuje się dezynfekcji lub innej obróbki 

zrzutów wodnych zapobiegającej rozprzestrzenianiu czynników 

chorobotwórczych; 

c) gospodarstwa, w których dokonuje się zrzutu wody do publicznego systemu 

kanalizacji – pod warunkiem że jest to system wyposażony w dowolny rodzaj 

oczyszczania ścieków kanalizacyjnych, jeśli natomiast ścieki zrzucane są 

bezpośrednio do naturalnych dróg wodnych bez wcześniejszej obróbki, 

prawdopodobieństwa rozprzestrzenienia choroby w przypadku takich 

gospodarstw nie można uznać za niskie; 

d) gospodarstwa pozbawione odpływu do wód będących siedliskiem 

akwakultury lub dzikich zwierząt wodnych gatunków podatnych na daną 

chorobę wymienioną w wykazie; 

e) zbiorniki śródlądowe, w tym stawy i jeziora, oddzielone od innych źródeł 

wody, przy ustalaniu, czy dany zbiornik jest oddzielony, należy uwzględnić 

zmiany o charakterze sezonowym, takie jak możliwość jakiegokolwiek 

kontaktu z wodą z innych źródeł w razie zalewu; 

Przykłady niskiego ryzyka rozprzestrzenienia 

choroby drogą wodną i w związku z geograficzną 

bliskością gospodarstw 



Częstotliwość kontroli 



obejmuje obowiązek niezwłocznego 

powiadamiania o wystąpieniu lub podejrzeniu 

wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt 

podlegających obowiązkowi zwalczania lub 

podwyższonej śmiertelności. W takich 

przypadkach stosuje się przepisy o 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

akwakultury określające postępowanie przy 

podejrzeniu choroby 

Nadzór bierny (pasywny) 



 bieżąca inspekcja przeprowadzona przez powiatowego 

lekarza weterynarii;  

 badanie kliniczne populacji zwierząt akwakultury w 

gospodarstwie w celu wykrycia objawów klinicznych 

choroby;  

 pobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia 

choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania lub 

podwyższonej śmiertelności;  

 obowiązek niezwłocznego powiadamiania o 

wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia choroby 

podlegającej obowiązkowi zwalczania lub 

podwyższonej śmiertelności.  

 

Nadzór aktywny 



 bieżąca inspekcja przeprowadzona przez 

powiatowego lekarza weterynarii;  

 pobieranie próbek zwierząt żyjących w akwakulturze 

i ich badanie w celu wykrycia czynników 

chorobotwórczych wywołujących określone choroby, 

zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt;  

 obowiązek niezwłocznego powiadamiania o 

wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia choroby 

podlegającej obowiązkowi zwalczania lub 

podwyższonej śmiertelności 

Nadzór docelowy (ukierunkowany) 



Program nadzoru właścicielskiego stanu zdrowia zwierząt akwakultury 

realizowany w Gospodarstwie Rybackim…………………………………………………………. Obiekt …………………………… 

I. Analiza ryzyka poziomu zagrożenia 

1. Bezpośrednie rozprzestrzenianie choroby drogą wodną 

Gospodarstwo położone jest na terenie powiatu ……………….. w gminie …………………... Obiekt 

……………….zasilany jest wodą z rzeki ………………… poprzez …………………, odprowadzenie wody następuje 

przez rów zbiorczy do …………………….. Powyżej obiektu znajdują się gospodarstwa rybackie również 

pobierające wodę z …………………… i zrzucających wodę do …………………………….– ryzyko ………………...(ś) 

 

2. Utrzymywane gatunki akwakultury. 

Podstawowym gatunkiem hodowanym w gospodarstwie jest karp, dodatkowo - szczupak, sum, lin, 

karaś, amur, tołpyga, okoń. Ryzyko – średnie. 

 

3. Przemieszczanie zwierząt akwakultury, rodzaj działalności 

Gospodarstwo prowadzi pełen cykl produkcyjny karpia, szczupaka, suma, lina, karasia. Wylęg karpia, 

szczupaka i lina pozyskiwany jest z własnych tarlisk, pozostałe gatunki rozmnażają się na stawach 

odrostowych w sposób spontaniczny. Wylęg amura i tołpygi sprowadzany jest  z innych gospodarstw. 

Założenia produkcyjne gospodarstwa obejmują produkcję materiału obsadowego w ilości pokrywającej 

potrzeby gospodarstwa. Materiał zarybieniowy sprzedawany jest jedynie do łowisk wędkarskich typu 

„wpuść i złów”. Głównym celem sprzedaży jest żywa ryba handlowa z przeznaczeniem do sprzedaży 

detalicznej i hurtowej – ryzyko średnie. 

 

4. Gospodarstwo położone jest w całości na terenie obszaru ochronnego „Natura 2000” ustanowionego 

dla ochrony ptactwa wodnego, głównie rybożernego – ślepowron, rybitwy, mewy, perkozy, które 

mogą się przyczyniać do przenoszenia chorób zakaźnych ryb, szczególnie z uwagi na bliskie sąsiedztwo 

gospodarstw rybackich. Obecne są również wydra i norka amerykańska – ryzyko wysokie. 

 

5. System ochrony biologicznej z uwzględnieniem umiejętności i przeszkolenia pracowników. 

Dopływy wody zabezpiecza się przed napływem dzikich ryb poprzez stosowanie filtrów wiklinowych, sit 

i krat umieszczanych w mnichach dopływowych w zależności od kategorii stawów i wielkości dopływu.  

Gospodarstwo zatrudnia ……. osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych 

stanowisk:  

- właściciel – inżynier rybactwa śródlądowego – ……….. letni staż pracy w rybactwie 

- wykwalifikowany rybak śródlądowy – ………….letni staż pracy w rybactwie 

- mistrz rybak śródlądowy – ………… letni staż pracy w rybactwie 

- pracownik niewykwalifikowany – …… lat pracy w rybactwie 

Powyższa analiza pozwala oszacować ryzyko epizootyczne na poziomie średnim. 
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Kontrola weterynaryjna  

SPIWET.doc


Mycie i 
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Dokumentacja obowiązująca w przedsiębiorstwach akwakultury 
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Prowadzenie dokumentacji 



 Wszelkie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej we 

własnym gospodarstwie powinny być niezwłocznie 

zgłaszane lekarzowi weterynarii  

 

 Wszelkie podawanie 

   preparatów leczniczych 

    powinno odbywać się 

   na zlecenie i pod 

   nadzorem lekarza  

    weterynarii 

 

Leczenie  



Karta wizyty 



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 

37/2010 

z dnia 22 grudnia 2009 r. 

w sprawie substancji farmakologicznie 

czynnych i ich klasyfikacji w 

odniesieniu do maksymalnych limitów 

pozostałości w środkach spożywczych 

pochodzenia zwierzęcego 
 

Leczenie kaskadowe 



 

 Kto nie posiada dokumentów nabycia i 

stosowania u zwierząt, z których lub od 

których tkanki lub produkty są 

przeznaczone do spożycia przez ludzi, 

produktu leczniczego weterynaryjnego 

posiadającego właściwości anaboliczne, 

przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, 

przeciwzapalne, hormonalne i 

psychotropowe grzywnie albo karze 

pozbawienia wolności do lat 2 albo obu 

tym karom łącznie (art. 132b ustawy 

Prawo farmaceutyczne).  

 

Sankcje karne 



 Transport ryb należy przeprowadzać w 

czystych  i  zdezynfekowanych środkach 

transportu odpowiednio do    

  tego przystosowanych 

 

  Parametry wody 

  podczas transportu 

  powinny być na     

 bieżąco monitorowane. 

 

Transport 



Zabezpieczenie dopływów 



Zabezpieczenie odpływów 



Martwe ryby powinny być niezwłocznie 

usuwane ze stawu i poddawane 

utylizacji  

 

 - wydzielony sprzęt 

- dezynfekcja po każdym 

   użyciu 

 

Zagospodarowanie uppz 



Zakres rozporządzenia (rozporządzenie (WE) nr 
183/2005) dotyczącego higieny pasz obejmuje żywienie 
zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności. Zatem 
rozporządzenie odnosi się również do rolników, którzy 
żywią zwierzęta niezależnie od tego, czy produkują oni 
pasze. Jeśli nabywają całą zużywaną w swoim 
gospodarstwie paszę muszą oni tylko spełniać 
wymagania załącznika III i nie jest wymagane, aby 
realizowali HACCP. 

 

LISTA KONTROLNA SPIWET „PASZE C” - wytwarzanie 
pasz na własne potrzeby, żywienie zwierząt, produkcja 
pierwotna  
 SPIWET C żywienie zwierząt w gospodarstwach.doc 

Kontrola pasz 

SPIWET C żywienie zwierząt w gospodarstwach.doc


• Pasza powinna spełniać wymagania 

fizjologiczne dla każdej z grup żywieniowych 

zwierząt 

• Pasza powinna być przechowywana w 

odpowiednich warunkach tak, aby uniknąć 

jej psucia oraz zanieczyszczenia 

 

 

Pasze 



Przechowywanie pasz 



l.p. Data 

zakupu/produkcji 

Rodzaj paszy Dane 

dostawcy 

Ilość Podpis 

            

            

            

            

            

            

 

Rejestr zakupu pasz 



Data Stan trutki Ilość złapanych szkodników Podpis kontrolującego 

  1 2 3 4     

              

              

              

              

Wewnątrz magazynu, w którym przechowuje się pasze w miejscach  

wyznaczonych umieszczona jest trutka. 

 Trutka uzupełniana jest w razie konieczności lub podczas sprzątania.  

W stosownym rejestrze zapisy odbywają się raz na 2 tygodnie. 

W momencie inwazji szkodników, zwalczenie ich zostaje powierzone 

specjalistycznej firmie. 

Określić gdzie(może być na rysunku)znajdują się pojemniki z trutką. 

Określić skróty zapisu w rejestrze np.: 

C-cała nienaruszona 

N- naruszona 

Z-zjedzona 

 

Profilaktyka i zwalczanie szkodników. 
 



Zabezpieczenie magazynu  



Przemieszczanie ryb 

Każde gospodarstwo rybackie zajmujące się 

wprowadzaniem  na rynek ryb w celu dalszego 

chowu lub hodowli, oraz lekarz weterynarii 

prowadzący nadzór nad gospodarstwem 

zobowiązani są do niezwłocznego 

przekazywania powiatowemu lekarzowi 

weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki 

(tj. miejsca prowadzenia gospodarstwa) 

informacji o umieszczeniu na rynku tych  ryb, 

zawierającej miejsce ich pochodzenia i 

przeznaczenia.  



Umieszczanie na rynku ryb przeznaczonych     
   do chowu, hodowli, odnowy populacji 

 
 

                          Ogólne wymagania 

 

• nie wykazują objawów chorobowych 

 

• Pochodzą z gospodarstw, w których nie stwierdzono 

podwyższonej śmiertelności 

 

• Nie są rybami, które powinny zostać zabite lub poddane 

unieszkodliwieniu w związku ze zwalczaniem chorób 

zakaźnych tych zwierząt 



Każda przesyłka żywych ryb  

musi być zaopatrzona w stosowny dokument 

towarzyszący przesyłce, zawierający:   

 a) dane dostawcy i odbiorcy,  

 b) kolejny numer,  

 c) datę wystawienia i wysyłki, 

 d) opis (rodzaj i ilość) oraz znak  

identyfikacyjny wysyłanej partii ryb.  

e) nr rejestracyjny środka transportu 

 

Taki sam dokument obowiązuje przy sprzedaży 

ryb do zakładów przetwórczych 



Szukamy informacji  

 



www.wetgiw.gov.pl 







 



 





Odbiorcy przesyłek zwierząt 



Jeżeli przepisy Unii Europejskiej lub w przypadkach 

nieuregulowanych przez prawo Unii Europejskiej 

przepisy o zdrowiu zwierząt i zwalczaniu chorób 

zakaźnych przewidują poddanie zwierząt kwarantannie, 

to przeprowadza się ją w gospodarstwie przeznaczenia.  

 

Jeżeli jest to uzasadnione ochroną zdrowia zwierząt lub 

zdrowia publicznego, powiatowy lekarz weterynarii może 

wydać decyzję o skierowaniu przesyłki zwierząt do stacji 

kwarantanny. Stacja kwarantanny jest w takim 

przypadku uważana za miejsce przeznaczenia tej 

przesyłki. 

 

Kwarantanna 



 które mogą stanowić źródło poważnego 
zagrożenia dla zdrowia zwierząt, lub kontrola ta 
wykazuje, że produkty pochodzą z regionu 
dotkniętego chorobą zakaźną, to powiatowy 
lekarz weterynarii nakazuje, w drodze decyzji:  

 skierowanie zwierzęcia lub przesyłki zwierząt do 
najbliższej stacji kwarantanny albo  

 uśmiercenie zwierząt i zniszczenie ich zwłok;  

 

Koszty związane z podjęciem środków, o których 
mowa w ust. 1, ponosi wysyłający lub jego 
przedstawiciel, lub osoba odpowiedzialna za 
przesyłkę zwierząt lub produktów,  

 

Obecność czynników 

chorobotwórczych w przesyłce 



 Powiatowy lekarz weterynarii, który wystawił 

świadectwo zdrowia lub inny dokument towarzyszący 

zwierzętom lub produktom, przekazuje, w dniu 

wystawienia tego dokumentu lub świadectwa, za 

pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany 

informacji, (TRACES) organowi centralnemu 

państwa członkowskiego właściwemu do 

przeprowadzania kontroli weterynaryjnej oraz 

organowi, któremu takie kompetencje zostały 

przekazane, właściwemu ze względu na miejsce 

przeznaczenia, wymagane informacje o tych 

zwierzętach lub produktach 

 

Powiadamianie  



Powiatowy lekarz weterynarii może także 

przeprowadzać kontrole podczas transportu 

produktów, jeżeli posiada informacje lub uzyskał je 

od właściwej władzy państwa, przez terytorium 

którego produkty były transportowane,  

że zachodzi  

podejrzenie  

naruszenia  

przepisów  

Unii Europejskiej 

Kontrola przesyłki 



 

Oznaczenie obszaru produkcji  

odniesienie do państwa członkowskiego 

lub państwa trzeciego, w którym produkt 

osiągnął ponad połowę swojej 

ostatecznej wagi lub pozostawał przez 

ponad połowę okresu chowu  

 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1379/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 

rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 

1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 

nr 104/2000 ) 

 



 Informacje obowiązkowe odpowiednie oznaczenie lub 

etykietowanie zawiera: 

a)   handlowe oznaczenie gatunku i jego nazwę 

systematyczną; 

b)   metodę produkcji, w szczególności następujące 

sformułowanie "...wyhodowane..."; 

c) obszar, na którym produkt został wyhodowany,  

d) datę minimalnej trwałości, w stosownych przypadkach. 

W odniesieniu do nieopakowanych produktów akwakultury 

obowiązkowe informacje mogą być dostarczane w 

przypadku sprzedaży detalicznej za pomocą informacji 

handlowych, takich jak tablice ogłoszeniowe lub plakaty 

Informacje dla konsumentów 



Dziękuję za uwagę 


