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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 kwietnia 2006 r. 

w sprawie wspó∏pracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Paƒstwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego,

Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych oraz jednostek samorzàdu terytorialnego
przy zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, w tym chorób odzwierz´cych

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625,
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 127) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, tryb i form´
wspó∏pracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, Paƒstwowej Inspekcji
Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji
Transportu Drogowego, Inspekcji JakoÊci Handlowej



Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych oraz jednostek samo-
rzàdu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt, w tym chorób odzwierz´cych, zwanych
dalej „chorobami zakaênymi”.

§ 2. Przy zwalczaniu chorób zakaênych wspó∏pra-
cujà ze sobà:
1) na obszarze powiatu:

a) powiatowy lekarz weterynarii, 
b) paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny,
c) wojewódzki inspektor farmaceutyczny,
d) wojewódzki inspektor inspekcji handlowej,
e) wojewódzki inspektor transportu drogowego,
f) wojewódzki inspektor jakoÊci handlowej arty-

ku∏ów rolno-spo˝ywczych,
g) w∏aÊciwy miejscowo starosta,
h) w∏aÊciwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezy-

dent miasta; 
2) na obszarze województwa: 

a) wojewódzki lekarz weterynarii,
b) paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
c) wojewódzki inspektor farmaceutyczny, 
d) wojewódzki inspektor inspekcji handlowej,
e) wojewódzki inspektor transportu drogowego, 
f) wojewódzki inspektor jakoÊci handlowej arty-

ku∏ów rolno-spo˝ywczych; 
3) na obszarze kraju: 

a) G∏ówny Lekarz Weterynarii,
b) G∏ówny Inspektor Sanitarny,
c) G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny,
d) G∏ówny Inspektor Inspekcji Handlowej,
e) G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego,
f) G∏ówny Inspektor JakoÊci Handlowej Artyku-

∏ów Rolno-Spo˝ywczych;
4) na obszarze przejÊç granicznych:

a) graniczny lekarz weterynarii,
b) paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny.

§ 3. 1. Wspó∏praca organów, o których mowa
w § 2, jest realizowana w szczególnoÊci przez: 
1) wzajemne informowanie o podejrzeniu wystàpie-

nia lub wystàpieniu choroby zakaênej;
2) wzajemne wykorzystanie posiadanych si∏ i Êrod-

ków, które mogà zostaç przeznaczone do zwalczania
chorób zakaênych, na podstawie podj´tych ustaleƒ; 

3) niezw∏oczne udost´pnianie i wymian´ informacji
oraz dokumentów, w tym wyników badaƒ labora-
toryjnych, na wniosek zainteresowanego organu;

4) koordynowanie rozpowszechniania informacji
o wystàpieniu choroby zakaênej w sposób zwycza-
jowo przyj´ty na danym terenie;

5) organizowanie i przeprowadzanie wspólnych
szkoleƒ i çwiczeƒ pracowników organów, o któ-
rych mowa w § 2, obejmujàcych zagadnienia
zwiàzane ze zwalczaniem chorób zakaênych;

6) opracowywanie i aktualizowanie procedur post´-
powania poszczególnych organów na wypadek
podejrzenia wystàpienia lub wystàpienia choroby
zakaênej.

2. Oprócz dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 1, wspó∏-
praca w zakresie zwalczania chorób zakaênych jest re-
alizowana mi´dzy: 
1) organami Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej i orga-

nami Inspekcji Weterynaryjnej przez:
a) prowadzenie akcji informacyjnej w zakresie

bezpieczeƒstwa zdrowotnego ludnoÊci,
b) wspieranie dzia∏aƒ: 

— w zakresie kontroli obrotu detalicznego pro-
duktami pochodzenia zwierz´cego w obsza-
rze zapowietrzonym i zagro˝onym,

— zmierzajàcych do wycofania z obrotu pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego, które
mogà spowodowaç szerzenie si´ choroby
zakaênej,

c) udzielanie, w razie potrzeby, pomocy przy prze-
prowadzaniu odka˝ania zwiàzanego ze zwalcza-
niem chorób zakaênych;

2) organami Inspekcji Transportu Drogowego i orga-
nami Inspekcji Weterynaryjnej przez: 
a) przeprowadzanie kontroli pojazdów w celu

sprawdzenia, czy:
— przewo˝à one ∏adunki zgodnie z nakazami

wydanymi w zwiàzku ze zwalczaniem cho-
rób zakaênych,

— nie przewo˝à one ∏adunków, których prze-
wóz podlega zakazom wydanym w zwiàzku
ze zwalczaniem chorób zakaênych,

b) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem
ograniczeƒ w ruchu ludzi i pojazdów zgodnie
z nakazami i zakazami wydanymi na podstawie
przepisów o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt; 

3) jednostkami samorzàdu terytorialnego i organami
Inspekcji Weterynaryjnej przez:

a) wspó∏dzia∏anie przy oznakowaniu obszaru zapo-
wietrzonego i zagro˝onego, w tym odpowiednie
oznakowanie dróg làdowych i wodnych,

b) prowadzenie akcji informacyjnej w obszarze za-
powietrzonym i zagro˝onym oraz na terenach
graniczàcych z tymi obszarami, w celu zmniej-
szenia ryzyka rozprzestrzeniania si´ chorób za-
kaênych,

c) zapewnienie, w przypadku zagro˝enia wystà-
pienia lub wystàpienia choroby zakaênej, po-
mieszczeƒ wyposa˝onych w Êrodki ∏àcznoÊci,
sprz´t komputerowy, mapy i inne Êrodki tech-
niczne oraz obs∏ugi merytorycznej i technicznej,
w tym równie˝ umo˝liwienie korzystania z in-
frastruktury i zaplecza logistycznego gminnych
i powiatowych zespo∏ów reagowania kryzyso-
wego.

3. Organy, o których mowa w § 2, w ramach
wspó∏pracy przy zwalczaniu chorób zakaênych, mogà
zawieraç mi´dzy sobà umowy lub porozumienia. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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