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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt  

(druk nr 841) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt jest ograniczenie liczby gospodarstw spełniających niskie 

standardy w zakresie biobezpieczeństwa (bioasekuracji), co ma przyczynić się do 

zapobieżenia szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi 

zwalczania na zwierzęta z gatunków wrażliwych przebywające w gospodarstwach. 

Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą było zagrożenie 

rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń z dzików wolno żyjących na świnie 

utrzymywane w gospodarstwach na obszarze województwa podlaskiego, gdzie zanotowano 

przypadki tej choroby u dzików.
1
  

Ustawa zakłada możliwość wydania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa 

rozporządzenia, którym wprowadzi program bioasekuracji opracowany przez Głównego 

Lekarza Weterynarii.  

Program będzie mógł określać przesłanki wydania decyzji nakazującej zabicie 

utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunków wrażliwych lub poddanie tych 

zwierząt ubojowi oraz zakazującej  wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim 

zwierząt wrażliwych przez okres wskazany w tym programie. Za zwierzęta zabite lub 

poddane ubojowi będzie przysługiwało odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Ponadto 
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w niektórych przypadkach posiadacz zwierzęcia otrzyma rekompensatę za nakazane 

w decyzji nieutrzymywanie zwierząt w gospodarstwie. 

Realizacja programu bioasekuracji, z wyłączeniem kosztów nadzoru sprawowanego 

przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz środków na odszkodowania i rekompensaty, jest 

finansowana przez posiadaczy zwierząt. 

Ustawa przewiduje środki na odszkodowania i rekompensaty w okresie najbliższych 

odpowiednio dwóch i czterech lat. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. Projekt był przedmiotem prac sejmowej Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, która wprowadziła do projektu szereg poprawek techniczno–legislacyjnych. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono 3 poprawki doprecyzowujące.  Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu uwzgledniającym poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Ustawa formułuje w sposób generalny zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

chorób zakaźnych. Szczegółowe regulacje dotyczące poszczególnych chorób zakaźnych mają 

znaleźć się w programach bioasekuracji opracowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii.  

W uzasadnieniu wskazano, że bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych nad 

ustawą było zagrożenie rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń w województwie 

podlaskim. Koresponduje to z określeniem maksymalnego limitu wydatków z budżetu 

państwa, które zakłada wydatki na najbliższe cztery lata, co jak się wydaje zapewnia 

finasowanie tylko w przypadku aktualnego zagrożenia afrykańskim pomorem świń. Wobec 

tego potrzeba wydania nowego programu bioasekuracji będzie wiązała się z koniecznością 

nowelizacji ustawy. Oznacza to, że wbrew założeniom ustawa ma charakter epizodyczny, tzn. 

jej zastosowanie ograniczono do jednego zdarzenia. 

Należy zachować spójność treści ustawy z przewidywanymi wydatkami budżetu 

państwa. Można to osiągnąć albo poprzez zwiększenie limitu wydatków i nieograniczanie ich 
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czasowo, albo poprzez ograniczenie zakresu ustawy do ochrony przez afrykańskim pomorem 

świń.  

 

2. Na podstawie art. 57e ust. 10 minister właściwy do spraw rolnictwa może 

wprowadzić, w drodze rozporządzenia, program bioasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub jego części. Program, o którym mowa w przepisie, jest opracowywany przez 

Głównego Lekarza Weterynarii (art. 57e ust. 1). 

Art. 57e ust. 10 nie pozwala ministrowi na samodzielne kształtowanie treści aktu 

wykonawczego. Jego rola została zredukowana do wydania w formie rozporządzenia już 

opracowanego programu. Tym samym, istotna część procesu tworzenia rozporządzenia 

znajduje się w gestii Głównego Lekarza Weterynarii, który nie jest zaliczany do kategorii 

podmiotów uprawnionych do wydawania rozporządzeń. 

Warto przypomnieć że art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji stanowi, że  rozporządzenia są 

wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia 

zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. 

Zwraca się uwagę, że konsekwencją treści art. 92 ust. 1 Konstytucji jest 

niedopuszczalność uczestniczenia innych podmiotów w procesie wydawania rozporządzenia 

z wyjątkiem wyrażenia opinii. W pozostałych przypadkach współuczestniczenia 

w stanowieniu aktu normatywnego ustawodawca może wybierać podmiot 

współuczestniczący jedynie spośród tych, które są wyposażone w kompetencje do tworzenia 

prawa
2
. 

Odnosząc to do omawianego przepisu należy zanegować możliwość tak daleko idącej 

ingerencji Głównego Lekarza Weterynarii w wydanie rozporządzenia.  

Aby naprawić ustawę w tym zakresie należałoby  upoważnić ministra właściwego do 

spraw rolnictwa do samodzielnego wydania rozporządzenia, w którym zawarty byłby 

program bioasekuracji.  
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Wymagałoby to jednak dalszych modyfikacji, gdyż program zawiera elementy, które 

powinny znaleźć się w ustawie. Chodzi tu przede wszystkim o określenie nakazów i zakazów, 

jakie mogą zostać wydane w celu realizacji tego programu. Są to normy, które mogą 

ograniczać konstytucyjne  wolności i prawa,
3
 wobec tego muszą znaleźć się w akcie prawnym 

rangi ustawy (art. 31 ust. 3 Konstytucji).  

Teoretycznie, możliwym jest wskazanie w ustawie wszystkich obowiązków wraz 

z przesłankami ich nałożenia. W praktyce jest to zadanie bardzo trudne, a być może 

niemożliwe. Należałoby bowiem uwzględnić wszystkie choroby zakaźne, wszystkich 

gatunków zwierząt utrzymywanych przez ludzi, i na tej podstawie sformułować konieczne 

nakazy i zakazy przyczyniające się do ochrony przed tymi zagrożeniami. 

Ewentualne sformułowanie takiej poprawki wymaga fachowej wiedzy dotyczącej 

zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt. 

W świetle poprzedniej uwagi, należałoby się opowiedzieć za innym rozwiązaniem, 

polegającym na odrzuceniu ustawy w obecnym brzmieniu i wystąpieniu z inicjatywą 

ustawodawczą, która ograniczałaby zakres ustawy do zwalczania zagrożenia 

rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń z dzików wolno żyjących na świnie 

utrzymywane w gospodarstwach na obszarze województwa podlaskiego. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 
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 W projekcie rozporządzenia dołączonego do ustawy  znalazł się m.in. zakaz zajmowania się świniami w 

więcej niż jednym gospodarstwie. 


