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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie okreÊlenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli 
oraz zakresu badaƒ kontrolnych zaka˝eƒ zwierzàt

Na podstawie art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69,
poz. 625) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) rodzaj jednostek chorobowych, których kontrolo-
wanie wymaga prowadzenia przez organy Inspek-
cji Weterynaryjnej badaƒ kontrolnych zaka˝eƒ
zwierzàt, zwanych dalej „badaniami”; 

2) zakres prowadzenia badaƒ.

§ 2. Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzà
badania w celu kontroli wyst´powania nast´pujàcych
jednostek chorobowych: 

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

2) choroba p´cherzykowa Êwiƒ (Swine vesicular di-
sease — SVD); 

3) klasyczny pomór Êwiƒ (Classical swine fever —
CSF, Hog cholera);

4) gàbczasta encefalopatia byd∏a (Bovine spongiform
encephalopathy — BSE); 

5) gruêlica byd∏a (Bovine tuberculosis); 

6) bruceloza byd∏a (B. abortus);

7) bruceloza kóz i owiec (B. melitensis, B. ovis);

8) enzootyczna bia∏aczka byd∏a (Enzootic bovine leu-
cosis — EBL);

9) wÊcieklizna (Rabies) lisów wolno ˝yjàcych; 

10) trz´sawka owiec (Scrapie); 

11) wysoce zjadliwa grypa ptaków d. pomór drobiu
(Highly pathogenic avian influenza — HPAI d.
Fowl plague); 

12) zakaêna martwica uk∏adu krwiotwórczego ryb ∏o-
sosiowatych (Infectious haematopoietic necrosis
— IHN);

13) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorr-
hagic septicaemia — VHS);

14) bonamioza;

15) marteilioza.

§ 3. W celu kontroli wyst´powania pryszczycy
i choroby p´cherzykowej Êwiƒ corocznie bada si´, na
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1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
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obszarze powiatu, próbki krwi pobrane od 10 sztuk by-
d∏a albo Êwiƒ. 

§ 4. 1. W celu kontroli wyst´powania klasycznego
pomoru Êwiƒ corocznie bada si´ próbki krwi pobrane
od:

1) 59 Êwiƒ znajdujàcych si´ na obszarze powiatu: 

a) graniczàcego z paƒstwem, na terytorium które-
go wyst´puje lub w ostatnich 5 latach wystàpi∏
klasyczny pomór Êwiƒ,

b) graniczàcego z paƒstwem o nieznanym statusie
w zakresie klasycznego pomoru Êwiƒ,

c) w którym w ostatnich 6 latach uzyskano dodat-
nie wyniki badaƒ w kierunku klasycznego po-
moru Êwiƒ,

d) w którym pog∏owie Êwiƒ wynosi co najmniej
200 sztuk na 1 km2,

e) w którym sà zlokalizowane mi´dzynarodowe
porty lotnicze lub morskie;

2) 29 Êwiƒ znajdujàcych si´ na obszarze powiatu:

a) sàsiadujàcego z powiatem graniczàcym z paƒ-
stwem, na terytorium którego wyst´puje lub
w ostatnich 5 latach wystàpi∏ klasyczny pomór
Êwiƒ,

b) sàsiadujàcego z powiatem graniczàcym z paƒ-
stwem o nieznanym statusie w zakresie klasycz-
nego pomoru Êwiƒ,

c) sàsiadujàcego z powiatem, na obszarze którego
sà zlokalizowane mi´dzynarodowe porty lotni-
cze lub morski

— je˝eli powiat nie spe∏nia warunków, o których
mowa w pkt 1; 

3) 15 Êwiƒ znajdujàcych si´ na obszarze powiatu in-
nego ni˝ okreÊlony w pkt 1 i 2.

2. W celu kontroli wyst´powania klasycznego po-
moru Êwiƒ u dzików corocznie bada si´ próbki krwi
lub skrzepy krwi albo migda∏ki lub w´z∏y ch∏onne po-
brane od:

1) 10 % dzików odstrzelonych na obszarze powiatu:

a) w którym w ostatnich 5 latach uzyskano, przy
zastosowaniu metody serologicznej, dodatnie
wyniki badaƒ w kierunku klasycznego pomoru
Êwiƒ w populacji dzików,

b) w którym w ostatnich 6 latach uzyskano, przy
zastosowaniu metody serologicznej, dodatnie
wyniki badaƒ w kierunku klasycznego pomoru
Êwiƒ w pog∏owiu Êwiƒ,

c) w którym liczba dzików wynosi co najmniej
2 osobniki na 1 km2,

d) w którym pog∏owie Êwiƒ wynosi co najmniej
200 osobników na 1 km2,

e) graniczàcego z paƒstwem, na terytorium które-
go wyst´puje lub w ostatnich 5 latach wystàpi∏
klasyczny pomór Êwiƒ, albo z paƒstwem o nie-
znanym statusie w zakresie pomoru Êwiƒ;

2) 5 % dzików odstrzelonych na obszarze powiatu,
w którym populacja dzików nie przekracza 2 sztuk
na 1 km2.

3. W celu kontroli wyst´powania klasycznego po-
moru Êwiƒ u dzików pad∏ych w obwodzie ∏owieckim
bada si´ próbk´ z migda∏ków lub w´z∏ów ch∏onnych
od ka˝dego pad∏ego dzika.

§ 5. 1. W celu kontroli wyst´powania gàbczastej
encefalopatii byd∏a badaniem obejmuje si´ byd∏o:

1) powy˝ej 30. miesiàca ˝ycia poddane ubojowi; 

2) powy˝ej 24. miesiàca ˝ycia poddane ubojowi z ko-
niecznoÊci;

3) powy˝ej 24. miesiàca ˝ycia poddane ubojowi zwià-
zanemu ze zwalczaniem chorób zakaênych zwie-
rzàt;

4) powy˝ej 24. miesiàca ˝ycia, które pad∏o; 

5) w ka˝dym wieku, pad∏e albo zabite, je˝eli wykazy-
wa∏o objawy neurologiczne.

2. Do badaƒ pobiera si´ pieƒ mózgu byd∏a.

3. Badania wykonuje si´:

1) przy zastosowaniu szybkiego testu do wykrywania
bia∏ka patogennego — w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—4; 

2) przy zastosowaniu metody histopatologicznej —
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, oraz
je˝eli wynik uzyskany przy zastosowaniu metody,
o której mowa w pkt 1, jest dodatni albo niejedno-
znaczny. 

4. Je˝eli wynik badania przy zastosowaniu metody
histopatologicznej jest niejednoznaczny lub je˝eli ma-
teria∏ do badaƒ uleg∏ autolizie, próbki bada si´ przy za-
stosowaniu metody immunocytochemicznej lub im-
munoblottingowej. 

§ 6. 1. W celu kontroli wyst´powania gruêlicy by-
d∏a corocznie tuberkulinizacjà Êródskórnà obejmuje
si´ 1/3 stad byd∏a na obszarze powiatu tak, aby
w okresie 3 lat poddaç badaniu wszystkie stada byd∏a
znajdujàce si´ na obszarze tego powiatu. 

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, poddaje si´
byd∏o powy˝ej 6. tygodnia ˝ycia. 

§ 7. 1. W celu kontroli wyst´powania brucelozy by-
d∏a corocznie bada si´ próbki krwi pobrane od 1/3 stad
byd∏a znajdujàcego si´ na obszarze powiatu, tak aby
w okresie 3 lat poddaç badaniu wszystkie stada byd∏a
znajdujàce si´ na obszarze tego powiatu. 
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2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, poddaje si´
byd∏o p∏ci ˝eƒskiej oraz buhaje przeznaczone do rozro-
du, powy˝ej 12. miesiàca ˝ycia.

3. W celu kontroli wyst´powania brucelozy byd∏a
u krów mlecznych dopuszcza si´ badanie pulowanych
prób mleka od krów pochodzàcych z jednego gospo-
darstwa. 

§ 8. 1. W celu kontroli wyst´powania brucelozy kóz
i owiec corocznie bada si´ próbki krwi pobrane od: 

1) koz∏ów i tryków powy˝ej 6. miesiàca ˝ycia, 

2) 25 % kóz i owiec w wieku rozrodczym

— pochodzàcych ze stad, w których jest prowadzona
ocena wartoÊci hodowlanej.

2. W przypadku stada, w którym jest mniej ni˝
50 sztuk kóz albo owiec w wieku rozrodczym, bada si´
próbki krwi pobrane od wszystkich kóz i owiec w wie-
ku rozrodczym.

§ 9. 1. W celu kontroli wyst´powania enzootycznej
bia∏aczki byd∏a corocznie bada si´ 1/3 stad byd∏a w po-
wiecie, na obszarze którego co najmniej w 99,8 %
stad nie stwierdzono przypadków enzootycznej bia-
∏aczki byd∏a w okresie ostatnich 2 lat.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, poddaje si´
byd∏o powy˝ej drugiego roku ˝ycia.

3. W celu kontroli wyst´powania enzootycznej bia-
∏aczki byd∏a u krów mlecznych, dopuszcza si´ badanie
pulowanych prób mleka od krów pochodzàcych z jed-
nego gospodarstwa.

§ 10. W celu kontroli wyst´powania wÊcieklizny
u lisów wolno˝yjàcych do badaƒ pobiera si´ tkank´
mózgowà, surowic´ i ˝uchw´ od 8 lisów odstrzelo-
nych na ka˝dych 100 km2 obszaru, na którym lisy zo-
sta∏y obj´te szczepieniem ochronnym przeciw wÊcie-
kliênie. 

§ 11. 1. W celu kontroli wyst´powania trz´sawki
owiec badaniami obejmuje si´: 

1) 7 % owiec w wieku powy˝ej 18. miesiàca ˝ycia
poddawanych ubojowi; 

2) owce powy˝ej 18. miesiàca ˝ycia, pad∏e albo pod-
dane ubojowi z koniecznoÊci albo ubojowi zwiàza-
nemu ze zwalczaniem chorób zakaênych zwierzàt; 

3) owce w ka˝dym wieku, pad∏e albo zabite, je˝eli wy-
kazywa∏y objawy neurologiczne. 

2. Do badaƒ pobiera si´ pieƒ mózgu. 

3. Badania wykonuje si´: 

1) przy zastosowaniu szybkiego testu do wykrywania
bia∏ka patogennego — w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) przy zastosowaniu metody histopatologicznej —
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz
je˝eli wynik uzyskany przy zastosowaniu metody,
o której mowa w pkt 1, jest dodatni albo niejedno-
znaczny. 

4. Je˝eli wynik badania przy zastosowaniu metody
histopatologicznej jest niejednoznaczny lub je˝eli ma-
teria∏ do badaƒ uleg∏ autolizie, próbki bada si´ przy za-
stosowaniu metody immunocytochemicznej lub im-
munoblottingowej. 

§ 12. W celu kontroli wyst´powania wysoce zjadli-
wej grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich próbki do
badaƒ serologicznych i wirusologicznych pobiera si´
na zasadach okreÊlonych w przepisach Unii Europej-
skiej2). 

§ 13. 1. W celu kontroli wyst´powania zakaênej
martwicy uk∏adu krwiotwórczego ryb ∏ososiowatych
i wirusowej posocznicy krwotocznej próbki ryb do ba-
daƒ wirusologicznych pobiera si´ ze wszystkich obiek-
tów, w których jest prowadzona hodowla ryb ∏ososio-
watych. 

2. Próbki, o których mowa w ust. 1, stanowià ryby
˝ywe lub uÊmiercone, pobrane dwa razy w roku przy
temperaturze wody poni˝ej 14 °C, z ka˝dego obiektu,
w którym jest prowadzona hodowla ryb ∏ososiowa-
tych, w liczbie co najmniej 30 sztuk; próbka powinna
zawieraç jak najwi´kszà liczb´ ryb chorych lub podej-
rzanych o chorob´, w ró˝nym wieku, z jak najwi´kszej
liczby stawów i basenów znajdujàcych si´ w danym
obiekcie.

§ 14. 1. W celu kontroli wyst´powania bonamiozy
i marteiliozy do badaƒ laboratoryjnych pobiera si´ nie
mniej ni˝ 150 sztuk ma∏˝y z obszarów, na których jest
prowadzona produkcja ma∏˝y.

2. Próbki, o których mowa w ust. 1, pobiera si´
dwa razy w roku, bioràc pod uwag´:

1) cykl rozwojowy paso˝yta;

2) iloÊç ma∏˝y w obszarze, na którym jest prowadzo-
na produkcja ma∏˝y;

3) przep∏yw wody w obszarze, na którym jest prowa-
dzona produkcja ma∏˝y;

4) cykl rozwojowy ma∏˝y.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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2) Przepisy wydane na podstawie decyzji Rady nr 90/424/EWG

z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzi-
nie weterynarii (Dz. Urz. EWG L 224 z 18.08.1990, 
str. 19—28, z póên. zm.). Dane dotyczàce og∏oszenia po-
wy˝szego aktu dotyczà jego og∏oszenia w Polskim wyda-
niu specjalnym Dziennika Urz´dowego Unii Europejskiej.


