INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSTRUKCJA
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
Nr GIWz.410.T - 10/10
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie postępowania
powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu
owiec i kóz do handlu wewnątrzwspólnotowego

Maj 2010

1

Niniejsza instrukcja została wydana na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.).

I.

WSTĘP

Instrukcja

określa

wprowadzaniu

do

sposób

postępowania

powiatowych

handlu

wewnątrzwspólnotowego

lekarzy

owiec

i

weterynarii
kóz

przy

hodowlanych,

przeznaczonych do tuczu oraz przeznaczonych do uboju.

II.

UŻYWANE SKRÓTY

GLW – Główny Lekarz Weterynarii
WLW – Wojewódzki Lekarz Weterynarii
PLW – Powiatowy Lekarz Weterynarii
GIW – Główny Inspektorat Weterynarii
WIW – wojewódzki inspektorat weterynarii
PIW – powiatowy inspektorat weterynarii
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

III.

CEL INSTRUKCJI

Celem

instrukcji

jest

ujednolicenie

postępowania

powiatowych

lekarzy

weterynarii

przy wprowadzaniu do handlu wewnątrzwspólnotowego owiec lub kóz z gospodarstwa
lub z miejsca gromadzenia zwierząt, a w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do uboju,
również z obiektów pośrednika (zatwierdzonych obiektów budowlanych, w których prowadzi
się obrót zwierzętami lub ich skup).

IV.

PRZEPISY PRAWNE
1. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r., Nr 213, poz.1342.);
2. ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004
r. Nr 16, poz. 145 z późn. zm.);
3. ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. 2008 r., Nr 204 poz. 1281 z późn. zm.);
4. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (2007 r. Nr 121 poz.
842 z późn. zm.);
5. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 z późn. zm.);
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6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
7. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2006 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu owcami i kozami
(Dz. U. Nr 11, poz. 57);
8. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania
i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne
od chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2005 r. Nr 126, poz. 1058);
9. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r.
w sprawie zwalczania brucelozy (Dz. U. Nr 79, poz.690);
10. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc
gromadzenia zwierząt (Dz. U. Nr 100, poz. 1010);
11. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności
w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego
w związku z prowadzeniem innej działalności (Dz. U. Nr 100, poz. 1012);
12. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności
w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt
(Dz. U. Nr 122, poz. 790);
13. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane
przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu
przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 2,
poz. 15);
14. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów
znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla
zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 220, poz. 1635);
15. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie
księgi rejestracji dla bydła, świń owiec i kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268);
16. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt
gospodarskich oznakowanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1605);
17. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
współpracy

organów

Inspekcji

Weterynaryjnej,

Agencji

Restrukturyzacji
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i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych
oraz

dokonywania

zmian

w

rejestrze

zwierząt

gospodarskich

oznakowanych

i w rejestrach koniowatych (Dz. U. z 2006 r. Nr 1, poz. 5);
18. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie
wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz. U. z 2005 r. Nr 142, poz. 1195);
19. rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3
z 5.01.2005 r., str. 1);
20. rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące
przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa zdrowia i sprawozdania z kontroli
związanych

z

wewnątrzwspólnotowym

handlem

zwierzętami

i

produktami

pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004 r., str. 44);
21. rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r., ustanawiające
system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. UE L 57
z 25.2.2004, str. 4 – 5 ze zmianami);
22. rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Dz. Urz. UE L 273 z 10.10.2002 r., str.1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne
rozdz. 3, t. 37, str. 92);
23. rozporządzenie Komisji nr 933/2008/WE z dnia 23 września 2008 r. zmieniające
załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do sposobów
identyfikacji zwierząt oraz treści zawartych w dokumentach przewozowych.
24. rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. zmieniające
załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 ustanawiającego system
identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz
25. decyzja Komisji (WE) 2006/169 z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję
93/52/EWG w odniesieniu do uznania Polski i niektórych prowincji lub regionów
Włoch

za

wolne

od

brucelozy

(B.

melitensis)

oraz

decyzję

2003/467/WE

w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne
od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (Dz. Urz. UE L 057,
z 28.02.2006, str. 35 – 40);
26. decyzja Komisji nr 2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca
rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur
elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz.
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27. decyzja Komisji nr 2008/337/WE z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję
2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do
wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz.

Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z powyższymi przepisami prawa.
Stosowanie niniejszej instrukcji, jako aktu prawa wewnętrznego, nie może prowadzić
do naruszenia wspomnianych przepisów. Na przepisy niniejszej instrukcji nie należy
powoływać się przy rozstrzyganiu o prawach i obowiązkach podmiotów prywatnych.
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V.

ZADANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII – CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Postępowanie przy wprowadzaniu owiec i kóz do handlu – definicje.
Dla celów niniejszej instrukcji stosuje się definicje zawarte w ustawach wymienionych
w części IV. „ PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji.

Ilekroć w niniejszej instrukcji mowa jest o OBIEKTACH POŚREDNIKA, zgodnie z § 6
ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 7 części IV „PRZEPISY PRAWNE”
niniejszej instrukcji, termin ten oznacza obiekty budowlane, w których prowadzi się
obrót zwierzętami lub ich skup, w stosunku do których stwierdzono spełnienie
wymagań

weterynaryjnych

i

które

znajdują

się

na

terytorium

państwa

członkowskiego Unii Europejskiej miejsca pochodzenia zwierząt.

Ilekroć w niniejszej instrukcji mowa jest o PLW, w związku z czynnościami, które
mogą być wykonywane przez lekarza weterynarii wyznaczonego na podstawie art. 16
ustawy wymienionej w pkt 4 części IV „PRZEPISY PRAWNE”, termin ten oznacza
również urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego na podstawie ww. przepisu.
Jednakże, jedynie PLW oraz wyznaczeni urzędowi lekarze weterynarii zatrudnieni na
podstawie

umowy

o

pracę

w

powiatowych

inspektoratach

weterynarii,

mogą

wystawiać i podpisywać dokumentację weterynaryjną w handlu, jak również w obrocie
krajowym owcami i kozami, natomiast wyznaczeni lekarze weterynarii wolnej
praktyki mogą wystawiać i podpisywać ww. dokumentację tylko w obrocie krajowym
(cząstkowe świadectwa zdrowia towarzyszące owcom i kozom z gospodarstwa do
miejsca gromadzenia zwierząt lub obiektu pośrednika).

2. Kontrole urzędowe.
2.1. Zasady przeprowadzania kontroli oraz sprawowania nadzoru w zakresie handlu
zwierzętami przez PLW regulują przepisy art. 6 i 9 ustawy, o której mowa w pkt 2
części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji.
2.2. Na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w pkt 2 części IV „PRZEPISY PRAWNE”,
PLW dokonuje kontroli weterynaryjnej w zakresie spełniania przez zwierzęta
przeznaczone do handlu wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej
oraz przepisach prawa polskiego, a w szczególności wymagań określonych w art. 3
ust. 1 pkt 3 - 5 ww. ustawy.
W celu zatwierdzenia miejsca gromadzenia zwierząt, z którego owce lub kozy będą
wysyłane do handlu, podczas kontroli prowadzonej zgodnie z instrukcją Głównego
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Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400/AW-96/07 z dnia 8 października 2007 r.
w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu
kontroli punktów kontroli i miejsc gromadzenia zwierząt, PLW musi sprawdzić, czy
wszystkie wymagania weterynaryjne dla prowadzenia tego rodzaju działalności zostały
spełnione. Wymagania te zostały określone w § 2 rozporządzenia, o którym mowa w
pkt
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części

IV

„PRZEPISY

PRAWNE”

niniejszej

instrukcji.

Przeprowadzona kontrola dokumentowana jest protokołem z kontroli, którego wzór
określa załącznik nr 2 do instrukcji nr GIWz.400/AW-96/07. Ustalenia z kontroli
stanowią podstawę do wydania decyzji administracyjnej w sprawie:
1)

stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych dla wykonywania działalności
w zakresie prowadzenia miejsca gromadzenia zwierząt, w tym spełnienia
wymagań

weterynaryjnych

przez

miejsce,

w

którym

będzie

wykonywana

działalność w tym zakresie, zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy,
o której mowa w pkt 1 części IV „PRZEPISY PRAWNE” oraz § 2 ust. 3
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 10 części IV „PRZEPISY PRAWNE”
niniejszej instrukcji.
2)

nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego miejscu, w którym będzie
wykonywana wspomniana działalność, zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w pkt 1 części IV „PRZEPISY PRAWNE”.

2.3. PLW, każdorazowo po wydaniu decyzji, o której mowa w pkt 2.3, przesyła WLW jej
kopię

potwierdzoną

za

zgodność

z

oryginałem,

wraz

z

aktami

sprawy

administracyjnej potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.
2.4. WLW, po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji opisanej w pkt 2.4, wydaje
opinię dotyczącą zatwierdzenia miejsca gromadzenia zwierząt i przesyła ją do GLW
wraz z kopią decyzji PLW, o której mowa w pkt 2.4, w celu umieszczenia podmiotu
na liście prowadzonej przez GLW, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której
mowa w pkt 1 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji.
2.5. W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji od PLW, WLW przeprowadza
w ramach nadzoru, w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4 części
IV „PRZEPISY PRAWNE”, kontrolę postępowania administracyjnego zakończonego
wydaniem decyzji przez PLW.
2.6. W przypadku gdy w wyniku kontroli, o której mowa w pkt 2.6, WLW stwierdzi,
że decyzja PLW jest dotknięta jedną z wad określonych w art. 156 § 1 ustawy,
o której mowa w pkt 6 części IV „PRZEPISY PRAWNE”, WLW wszczyna z urzędu
postępowanie w celu stwierdzenia nieważności tej decyzji. Zgodnie z art. 61 § 4
wspomnianej ustawy, o wszczęciu postępowania należy zawiadomić stronę w celu
umożliwienia jej czynnego udziału w tym postępowaniu.
2.7. PLW za pośrednictwem WLW albo WLW niezwłocznie przesyła GLW kopię decyzji
administracyjnej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), która powoduje skutek
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w postaci zaprzestania działalności przez podmiot prowadzący miejsce gromadzenia
zwierząt, w celu wykreślenia podmiotu z listy, o której mowa w pkt 2.5.
2.8. PLW za pośrednictwem WLW niezwłocznie przesyła GLW informację o innych
niż określone w pkt 2.8 przypadkach:
 zawieszenia działalności gospodarczej,
 zaprzestania działalności przez podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt,
w celu odnotowania zawieszenia działalności gospodarczej lub wykreślenia podmiotu
z listy, o której mowa w pkt 2.5.

3. Dokumentacja towarzysząca przesyłce owiec lub kóz wprowadzanych do handlu.
3.1. Wymagania w handlu zwierzętami dotyczące dokumentacji uregulowane zostały
w art. 3 ustawy, o której mowa w pkt 2 części IV „PRZEPISY PRAWNE”,
w art. 20 – 21 ustawy, o której mowa w pkt 1 części IV „PRZEPISY PRAWNE”
oraz § 7 pkt 1 lit. c i § 10 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 7 części IV
„PRZEPISY PRAWNE”.
3.2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w pkt 2 części IV „PRZEPISY
PRAWNE”, owce i kozy mogą być przedmiotem handlu, jeżeli podczas transportu
towarzyszy im świadectwo zdrowia lub inne wymagane dokumenty, o których mowa
w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
oraz w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
3.3. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 2 części IV „PRZEPISY
PRAWNE”, świadectwa zdrowia lub inne dokumenty wystawiane przez PLW
nadzorującego gospodarstwo, z którego pochodzą zwierzęta, a w przypadku
dokumentów wymaganych na podstawie przepisów zootechnicznych, wystawione
przez związek hodowców lub inny podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych
lub

rejestr

zwierząt

hodowlanych,

towarzyszą

zwierzętom

do

miejsca

ich

przeznaczenia.
3.4. Przed wystawieniem świadectwa zdrowia PLW sprawdza, czy spełnione są wymagania
dotyczące zdrowia zwierząt określone art. 3, 5 i 7 ustawy, o której mowa w pkt 2
części IV „PRZEPISY PRAWNE”. W szczególności, przed wystawieniem świadectwa
zdrowia PLW przeprowadza badania kliniczne zwierząt oraz ewentualnie badania
alergiczne lub serologiczne – jeśli takie są wymagane.
3.5. Świadectwa zdrowia dla owiec i kóz są wystawiane zgodnie z wzorem zawartym
w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 20 części IV. „PRZEPISY PRAWNE”
niniejszej instrukcji. Świadectwo zdrowia powinno być sporządzone w języku polskim
oraz co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa przeznaczenia zwierząt.
Jest ono ważne nie dłużej niż 10 dni od dnia przeprowadzenia badania klinicznego
zwierząt dokonanego w celu jego wystawienia.
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3.6. PLW wystawia świadectwo zdrowia lub inny dokument towarzyszący owcom
lub kozom wprowadzanym do handlu w przypadku, gdy został on powiadomiony
o zamiarze wprowadzenia owiec lub kóz do handlu w terminie co najmniej 24 godzin
przed planowanym wprowadzeniem zwierząt do handlu.
3.7. W przypadku, gdy PLW z przyczyn obiektywnych nie mógłby wystawić dokumentu,
o którym mowa w pkt 3.6, obowiązkowo powiadamia o tym posiadacza owiec lub kóz
oraz uzgadnia z nim termin dokonania kontroli i wystawienia dokumentacji dla tych
zwierząt.
3.8. Jeżeli czas (24 godziny), jaki jest potrzebny do dokonania wszystkich czynności
w celu wystawienia dokumentacji opisanej w pkt 3.6 jest niewystarczający,
PLW powiadamia o powyższym posiadacza owiec lub kóz i uzgadnia z nim, na ile
godzin wcześniej (ponad 24 godziny) posiadacz zwierząt ma zawiadamiać PLW
o zamiarze wprowadzenia owiec lub kóz do handlu.
3.9. W przypadku gdy owce lub kozy są wyprowadzane z gospodarstwa pochodzenia
i będą wprowadzone do miejsca gromadzenia zwierząt, to po spełnieniu warunków
określonych w pkt 3.4, PLW wystawia dla tych zwierząt w gospodarstwie ich
pochodzenia świadectwo zdrowia, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 4a, 4b
albo 4c do niniejszej instrukcji. Ww. świadectwo zdrowia jest zgodne z wymaganiami
odnośnie stanu zdrowia zwierząt, zawartymi w rozporządzeniach, o których mowa
w pkt. 7 i 20 części IV. „PRZEPISY PRAWNE”, niniejszej instrukcji, oraz może zostać
wystawione wyłącznie dla zwierząt z jednego gospodarstwa pochodzenia. Towarzyszy
ono przesyłce owiec lub kóz z gospodarstwa pochodzenia do miejsca gromadzenia
zwierząt.
3.10. W przypadku gdy owce lub kozy przeznaczone do uboju są wyprowadzane
z gospodarstwa pochodzenia i będą wprowadzone do handlu za pośrednictwem
obiektu pośrednika, po spełnieniu warunków określonych w pkt. 3.4, PLW wystawia
dla tych zwierząt w gospodarstwie ich pochodzenia świadectwo zdrowia, którego wzór
zawarty jest w załączniku 4c do niniejszej instrukcji. Ww. świadectwo zdrowia jest
zgodne

z

wymaganiami

odnośnie

stanu

zdrowia

zwierząt,

zawartymi

w rozporządzeniach, o których mowa w pkt. 6 i 19 części IV. „PRZEPISY PRAWNE”,
niniejszej instrukcji, oraz może zostać wystawione wyłącznie dla zwierząt z jednego
gospodarstwa pochodzenia. Towarzyszy ono przesyłce owiec lub kóz z gospodarstwa
pochodzenia do obiektu pośrednika.
3.11. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.9 oraz 3.10, owce lub kozy zaopatrywane
są w gospodarstwie pochodzenia w dokument przewozowy, o którym mowa
w art. 25a ustawy wymienionej w pkt. 3 części IV „PRZEPISY PRAWNE”, sporządzony
zgodnie

ze

wzorem

określonym

w

rozporządzeniu,

o

którym

mowa

w pkt. 18 części IV PRZEPISY PRAWNE”.
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3.12. Obowiązek przekazywania informacji o wystawionych świadectwach zdrowia
lub innych dokumentach towarzyszących przesyłkom owiec i kóz wprowadzanych
do handlu, został uregulowany w art. 8 ustawy, o której mowa w pkt. 2 części IV
„PRZEPISY PRAWNE”. Informacji o świadectwie zdrowia wystawionym przez PLW
dla owiec lub kóz w gospodarstwie pochodzenia, w sytuacji gdy są one wysyłane do
handlu za pośrednictwem miejsca gromadzenia zwierząt lub obiektu pośrednika
(w przypadku owiec lub kóz przeznaczonych do uboju), nie przekazuje się
za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany informacji TRACES. PLW
wprowadza informację do elektronicznego systemu informacji TRACES o świadectwie
zdrowia dla owiec lub kóz wprowadzanych do handlu wewnątrzwspólnotowego
bezpośrednio z:
−

gospodarstwa pochodzenia,
miejsca gromadzenia zwierząt, albo

−
−

obiektu pośrednika w przypadku owiec lub kóz przeznaczonych do uboju.

3.13. PLW przechowuje kopie świadectw zdrowia, o których mowa w pkt 3.2, przez okres
3 lat od dnia ich wystawienia.
3.14. W przypadku transportu zwierząt wprowadzanych do handlu z gospodarstwa
pochodzenia,
(w

z

przypadku

miejsca
owiec

lub

gromadzenia
kóz

zwierząt

przeznaczonych

lub
do

z

obiektu

uboju)

do

pośrednika

kilku

miejsc

przeznaczenia, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy, o której mowa w pkt 2 części IV
„PRZEPISY PRAWNE”, zwierzęta rozdziela się na tyle partii, ile jest miejsc
przeznaczenia, a każdej partii towarzyszy oryginał świadectwa zdrowia lub inne
dokumenty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.
3.15. PLW ma obowiązek przeprowadzać kontrole w celu sprawdzenia, czy podmioty
prowadzące działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie
lub

skupu

zwierząt,

przedmiotem

ich

prowadzą

dokumentację

działalności.

Dokumentacja

dotyczącą
ta

zwierząt

podlega

będących

obowiązkowi

przechowywania w siedzibie podmiotu przez okres 3 lat od dnia dokonania w niej
ostatniego

wpisu.

Obowiązek

prowadzenia

i

przechowywania

wspomnianej

dokumentacji wynika z przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 12 części IV
„PRZEPISY PRAWNE”.
3.16. Podmioty prowadzące działalność w zakresie prowadzenia miejsc gromadzenia
zwierząt, prowadzą dokumentację gromadzonych zwierząt zgodnie z przepisami
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 10 części IV. „PRZEPISY PRAWNE”. Podmiot
prowadzący

miejsce

gromadzenia

zwierząt

przechowuje

ww.

dokumentację

przez okres 3 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
3.17. Zgodnie z art. 21 ustawy, o której mowa w pkt 2 części IV „PRZEPISY PRAWNE”,
podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami prowadzą rejestry dostaw zwierząt,
a podmioty (pośrednicy) rozdzielające przesyłki zwierząt oraz inne podmioty
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niepodlegające stałemu nadzorowi PLW, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej
ustawy, prowadzą również rejestry miejsc przeznaczenia zwierząt. Wspomniane
podmioty przechowują dokumenty dotyczące dostaw przez okres jednego roku
od dnia dokonania dostawy. Odbiorcy, o których mowa w art. 11 ustawy,
wymienionej w pkt 2 części IV „PRZEPISY PRAWNE” przechowują dane dotyczące
przeznaczenia zwierząt przez okres jednego roku od dnia dokonania dostawy.
3.18. W każdym przypadku, gdy owce lub kozy nie spełniają wymagań wynikających
z art. 3, 5 i 7 ustawy, o której mowa w pkt 2 części IV „PRZEPISY PRAWNE”
niniejszej instrukcji, PLW nie dopuszcza danej partii owiec lub kóz do wysyłki. PLW
odmawia wystawienia świadectwa zdrowia dla tych zwierząt w drodze postanowienia,
zgodnie z art. 219 ustawy, o której mowa w pkt 6 części IV „PRZEPISY PRAWNE”
niniejszej instrukcji.

4. Transport.
4.1. Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie wymagań dotyczących transportu owiec
i kóz, w szczególności w zakresie zapewnienia dobrostanu zwierząt, które zostały
określone w ustawie wymienionej w pkt 5 części IV „PRZEPISY PRAWNE”
oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 19 części IV „PRZEPISY PRAWNE”.
4.2. Transport zwierząt rozpoczyna się w miejscu wyjazdu, w rozumieniu art. 2 lit. r
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 19 części IV „PRZEPISY PRAWNE”.
W przypadku wprowadzania zwierząt do handlu bezpośrednio z gospodarstwa
pochodzenia, zgodnie ze wspomnianym przepisem, transport rozpoczyna się
w gospodarstwie pochodzenia, tj. w miejscu, w którym zwierzę zostało po raz
pierwszy załadowane na środek transportu, pod warunkiem, że przebywało ono
w tym miejscu przynajmniej przez 48 godzin przed wyjazdem. W przypadku
wprowadzania owiec lub kóz do handlu za pośrednictwem miejsca gromadzenia
zwierząt, miejscem wyjazdu może być miejsce gromadzenia zwierząt, pod warunkiem,
że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
-

odległość

pomiędzy gospodarstwem pochodzenia a miejscem gromadzenia

zwierząt jest mniejsza niż 100 km lub
-

zwierzętom dostarczono odpowiednią ściółkę a zwierzęta są, o ile to możliwe,
niezwiązane i napojone co najmniej na 6 godzin przed wyjazdem z miejsca
gromadzenia zwierząt.

4.3. Transport zwierząt kończy się w miejscu przeznaczenia, w rozumieniu art. 2 lit. s
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 19 części IV „PRZEPISY PRAWNE”.
4.4. W

przypadku

transportu

zwierząt

pomiędzy

dwoma

miejscami

położonymi

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwo zdrowia zwierząt stanowi
jednocześnie dokumentację, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym
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mowa w pkt 19 części IV. „PRZEPISY PRAWNE”. W związku z powyższym,
przy wystawianiu świadectwa zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na wpisanie
w nim danych wskazanych w powołanym przepisie rozporządzenia.
4.5. W przypadku transportu zwierząt pomiędzy miejscem położonym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej a miejscem położonym w innym kraju członkowskim,
w przypadku gdy planowany czas transportu przekracza 8 godzin, przesyłce owiec
lub

kóz

musi

towarzyszyć

dziennik

podróży

w

rozumieniu

art. 5

ust. 4

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 19 części IV „PRZEPISY PRAWNE”.
4.6. Dziennik podróży, przygotowany przez organizatora, jest weryfikowany i zatwierdzany
przez PLW właściwego dla miejsca wysyłki, zgodnie z art. 14 rozporządzenia,
o którym mowa w pkt 19 części IV „PRZEPISY PRAWNE”. Dziennik podróży
towarzyszy przesyłce owiec lub kóz do miejsca przeznaczenia, zgodnie z załącznikiem
II ust. 3 lit. e w/w rozporządzenia.
4.7. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności w zakresie
zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku
z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, określone zostały w rozporządzeniu,
o którym mowa w pkt 11 części IV „PRZEPISY PRAWNE”.
4.8. Przewoźnik prowadzi dokumentację dla każdego środka transportu używanego
do przewozu zwierząt. Dokumentację tę przechowuje się przez 3 lata od dnia
dokonania w niej ostatniego wpisu, zgodnie z § 4 rozporządzenia, o którym mowa
w pkt 11 części IV „PRZEPISY PRAWNE”.

5. Identyfikacja.
5.1. Owce i kozy oznakowane są zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3, art. 18 ust. 2
ustawy, o której mowa w pkt 3 części IV „PRZEPISY PRAWNE” oraz przepisami
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 14 części IV. „PRZEPISY PRAWNE”.
5.2. Posiadacz owiec lub kóz prowadzi w gospodarstwie księgę rejestracji zgodnie
z art. 20a ust. 2, art. 23 ust. 2 oraz art. 25 ustawy, o której mowa w pkt 3 części IV
„PRZEPISY PRAWNE” oraz rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 15 części IV
„PRZEPISY PRAWNE”.
5.3. Owce i kozy zaopatrywane są w dokument przewozowy zgodnie z art. 25a ustawy
wymienionej w pkt 3 części IV. „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji, a także
z art. 6 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 21 części IV. „PRZEPISY PRAWNE”
oraz z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. 18 części IV. „PRZEPISY PRAWNE”.
5.4. Posiadacz owiec lub kóz dokonuje zgłoszeń do rejestru zwierząt gospodarskich
oznakowanych zgodnie z art. 9, art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 20 ust. 1, art. 20a ust. 3
ustawy, o której mowa w pkt 3 części IV „PRZEPISY PRAWNE”.
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VI. ZADANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

A.

Procedura

pochodzenia

postępowania
zwierząt,

powiatowego

przy

lekarza weterynarii

wprowadzaniu

owiec

lub

w

gospodarstwie

kóz

do

handlu

wewnątrzwspólnotowego.

1. Sprawdzenie danych owiec lub kóz oraz gospodarstwa ich pochodzenia.
1.1. Właściwy terytorialnie PLW, po uzyskaniu od podmiotu zamierzającego wprowadzić
owce lub kozy do handlu bezpośrednio z gospodarstwa lub za pośrednictwem
miejsca gromadzenia zwierząt albo obiektu pośrednika (w przypadku owiec lub kóz
przeznaczonych

do

uboju)

wykazu

numerów

identyfikacyjnych

zwierząt

przeznaczonych do wysyłki, sprawdza:
−

status stada, z którego pochodzą owce lub kozy zgłoszone do wysyłki,

−

czy owce lub kozy zgłoszone do wysyłki oraz gospodarstwo, z którego
pochodzą owce lub kozy są zarejestrowane w Centralnej Bazie Danych ARiMR.

1.2. W przypadku stwierdzenia przez PLW, iż owce lub kozy zgłoszone do wysyłki
pochodzą ze stada, które nie jest wolne od określonych dla danego gatunku chorób
zakaźnych, zwierzęta nie są dopuszczane do wysyłki.
1.3. W przypadku, gdy owce lub kozy zgłoszone do wysyłki oraz gospodarstwo,
z którego one pochodzą nie są zarejestrowane w Centralnej Bazie Danych ARiMR,
zwierzęta nie są dopuszczane do wysyłki.
1.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.3, PLW postępuje zgodnie art. 33 ustawy,
o której mowa w pkt. 3 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji.

2. Wyznaczenie

przez

PLW

urzędowego

lekarza

weterynarii

odpowiedzialnego

za wysyłkę.
2.1. PLW

przed

dokonaniem

odpowiedzialnego

za

wyznaczenia

dokonywanie

urzędowego

wysyłek

owiec

lekarza
lub

kóz

weterynarii
do

handlu

wewnątrzwspólnotowego i wystawiania świadectw zdrowia dla tych zwierząt, odbiera
pisemne oświadczenie tego lekarza, że nie zachodzą przesłanki wyłączenia go
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4
części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji, w związku z art. 24 i 25 ustawy,
o której mowa w pkt 6 części IV „PRZEPISY PRAWA”.
2.2. Właściwy terytorialnie PLW może wyznaczyć urzędowego lekarza weterynarii,
odpowiedzialnego za dokonywanie wysyłek owiec i kóz z gospodarstwa, miejsca
gromadzenia zwierząt oraz odpowiedzialnego za dokonywanie wysyłek owiec i kóz
przeznaczonych do uboju z obiektów pośrednika, zgodnie z art. 16 ustawy, o której
mowa w pkt 4 części IV. „PRZEPISY PRAWA” niniejszej instrukcji, pod warunkiem, że
lekarz weterynarii spełnia odpowiednie wymagania, a w szczególności:
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−

przeszedł odpowiednie przeszkolenie w zakresie certyfikacji przesyłek zwierząt
w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz szkolenie w zakresie dobrostanu
zwierząt w transporcie, co jest zgodne odpowiednio z przepisami dyrektywy,
o której mowa w pkt 28 części IV „PRZEPISY PRAWNE” oraz rozporządzenia,
o którym mowa w pkt 19 części IV „PRZEPISY PRAWNE”,

−

przeszkolenie zostało udokumentowane w aktach PLW (w tym kopią
zaświadczenia o przeszkoleniu),

−

PLW posiada pełne zaufanie co do jego bezstronności przy wykonywaniu
czynności zleconych oraz co do właściwej jakości ich wykonywania,

co jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań określonych przepisami dyrektywy,
o której mowa w pkt 28 części IV „PRZEPISY PRAWNE”.
2.3. Właściwy terytorialnie PLW przekazuje informacje, o których mowa w pkt 1.1,
wyznaczonemu

urzędowemu

lekarzowi

weterynarii, który jest

odpowiedzialny

za wysyłkę.
2.4. PLW

zobowiązany

jest

do

przekazania

wyznaczonym

lekarzom

weterynarii,

odpowiedzialnym za wystawienie świadectw zdrowia dla owiec lub kóz, formularzy
zgodnych z wzorem świadectwa zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia,
o którym mowa w pkt 20 części IV „PRZEPISY PRAWA” niniejszej instrukcji.
Ww. formularze dostępne są w systemie TRACES, zgodnie z poniżej podaną ścieżką
dostępu: dokumenty weterynaryjne → wzór świadectwa → świadectwo zdrowia
dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym:
−

świadectwo zgodnie z dyrektywą 91/68 EI Owce/kozy przeznaczone na ubój,

−

świadectwo zgodnie z dyrektywą 91/68 EII Owce/kozy przeznaczone na tucz;

−

świadectwo zgodnie z dyrektywą 91/68 EIII Owce/kozy przeznaczone
do hodowli.

2.5. PLW zobowiązany jest do przekazania wyznaczonym lekarzom weterynarii,
odpowiedzialnym za wystawianie świadectw zdrowia towarzyszących owcom lub
kozom z gospodarstwa do miejsca gromadzenia zwierząt/obiektu pośrednika,
formularzy zgodnych z wzorami świadectw zdrowia stanowiącymi załączniki nr
4a, 4b oraz 4c do niniejszej instrukcji.
2.6. Właściwy PLW zobowiązuje wyznaczonych lekarzy weterynarii do rozliczenia się
ze świadectw zdrowia wystawianych w gospodarstwie pochodzenia zwierząt.
2.7. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w pkt 2.5 jest wystawiane przez wyznaczonego
lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia owiec lub kóz w przypadku, gdy
zwierzęta są wprowadzane do handlu za pośrednictwem miejsca gromadzenia
zwierząt/obiektu pośrednika i towarzyszy przesyłce owiec lub kóz z gospodarstwa do
miejsca gromadzenia zwierząt/obiektu pośrednika.
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3. Potwierdzenie wymagań, o których mowa w art. 19 – 21, o której mowa w pkt 1
części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji.
3.1. Wymagania

weterynaryjne

dla

przemieszczania

owiec

i

kóz

z

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw członkowskich określone zostały
w art. 19 - 21 ustawy, o której mowa w pkt 1 części IV „PRZEPISY PRAWNE”
oraz w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 7 części IV „PRZEPISY
PRAWNE”.
3.2.

Jeżeli właściwy terytorialnie PLW ustali, iż gospodarstwo, z którego pochodzi
zwierzę/zwierzęta zgłoszone do wysyłki jest zarejestrowane w Centralnej Bazie
Danych ARiMR oraz posiada status wolnego od chorób zakaźnych owiec i kóz, jak
również zwierzęta zgłoszone do wysyłki zarejestrowane są w Centralnej Bazie
Danych, PLW odpowiedzialny za wysyłkę udaje się do gospodarstwa przebywania
owiec lub kóz zgłoszonych do wysyłki.

3.3.

PLW odpowiedzialny za wysyłkę przeprowadza fizycznie weryfikację identyfikacji
każdego zwierzęcia zgłoszonego do wysyłki.

3.4.

W przypadku, gdy owce lub kozy zgłoszone do wysyłki nie są oznakowane, są
oznakowane nieprawidłowo, nie posiadają dokumentów przewozowych lub dane
posiadacza zwierząt budzą wątpliwości co do prawidłowości identyfikacji zgłoszonych
do wysyłki owiec lub kóz, zwierzęta te nie są dopuszczane do wysyłki.

3.5.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3.4, PLW postępuje zgodnie z art. 33 ustawy,
o której mowa w pkt 3 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji.

3.6.

PLW odpowiedzialny za wysyłkę przeprowadza badanie kliniczne każdego zwierzęcia
zgłoszonego do wysyłki, nie później niż na 24 godziny przed załadunkiem, zgodnie
z art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w pkt 1 części IV „PRZEPISY
PRAWNE”. PLW przeprowadza także wyrywkowe badanie pozostałych zwierząt ze
stad, z których pochodzą owce lub kozy zgłoszone do wysyłki.

3.7. W przypadku stwierdzenia przez PLW objawów klinicznych chorób zakaźnych
u co najmniej jednego ze zwierząt, o których mowa w pkt 3.6 części VI.A niniejszej
instrukcji, owce i kozy z tego stada nie są dopuszczane do wysyłki, a w przypadku,
gdy na terenie gospodarstwa znajduje się więcej niż jedno stado owiec lub kóz oraz
PLW stwierdzi, iż brak jest zabezpieczenia przeciwepizootycznego pomiędzy tymi
stadami (np. wspólna obsługa zwierząt, wspólny obiekt budowlany), zwierzęta z tego
gospodarstwa nie są dopuszczane do wysyłki.
3.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.7, PLW postępuje zgodnie rozdziałem 8
ustawy, o której mowa w pkt 1 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji
i przepisami rozporządzeń wykonawczych dotyczących zwalczania poszczególnych
chorób zakaźnych zwierząt.
3.9. W

przypadku

stwierdzenia,

że

zwierzęta

zgłoszone

do

wysyłki

są

zdrowe

oraz spełniają inne wymagania, o których mowa w art. 3, 5 i 7 ustawy, o której
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mowa w pkt 2 części IV „PRZEPISY PRAWNE”, art. 19 - 21 ustawy, o której mowa
w pkt 1 części IV „PRZEPISY PRAWNE” oraz w § 3 - 9 rozporządzenia, o którym
mowa w pkt 7 części IV „PRZEPISY PRAWNE”, PLW wystawia świadectwo zdrowia,
na formularzu zgodnym z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia, stanowiącym
załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 20 części IV „PRZEPISY
PRAWNE” niniejszej instrukcji (patrz pkt 2.4 części VI.A niniejszej instrukcji).
3.10. Jeżeli owce lub kozy są wyprowadzane z gospodarstwa pochodzenia i będą
wprowadzone

do

miejsca

gromadzenia

zwierząt,

to

po

spełnieniu

warunków

określonych w punkcie 3.9, PLW wystawia świadectwo zdrowia dla tych zwierząt,
zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 4a albo 4b albo 4c do niniejszej
instrukcji.
3.11. W przypadku gdy owce lub kozy przeznaczone do uboju są wyprowadzane
z gospodarstwa pochodzenia i będą wprowadzone do handlu za pośrednictwem
obiektu pośrednika, to po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.9, PLW
wystawia świadectwo zdrowia dla tych zwierząt, zgodne ze wzorem zawartym
w załączniku nr 4c do niniejszej instrukcji.
3.12. W przypadku wystawienia przez PLW świadectw zdrowia, o których mowa
w pkt 3.10 i 3.11, informacji o ich wystawieniu nie wprowadza się do systemu
TRACES. Oryginał wystawionego świadectwa zdrowia towarzyszy przesyłce
owiec lub kóz do miejsca gromadzenia zwierząt lub do obiektu pośrednika.
Kopia ww. świadectwa zdrowia pozostaje w dokumentacji PLW, a w przypadku gdy
wysyłki dokonuje lekarz wyznaczony przez PLW, jest przekazywana PLW, zgodnie
z pkt 2.6 części VI.A „ZADANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII – CZĘŚĆ
SZCZEGÓŁOWA” niniejszej instrukcji.
3.13. PLW przechowuje kopie świadectw zdrowia, o których mowa w pkt 3.8
przez okres 3 lat od dnia ich wystawienia.
3.14. Za wystawienie świadectwa zdrowia PLW pobiera opłatę zgodnie z przepisami
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 13 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej
instrukcji.

B. Procedura postępowania powiatowego lekarza weterynarii przy wprowadzaniu
owiec i kóz do handlu wewnątrzwspólnotowego:
1) z miejsca gromadzenia zwierząt,
2) z obiektu pośrednika (wyłącznie w przypadku owiec i kóz przeznaczonych
do uboju).

1. Wyznaczenie urzędowego lekarza weterynarii nadzorującego miejsce gromadzenia
zwierząt / obiekt pośrednika oraz kontrola dokumentów przed rozładunkiem
zwierząt w miejscu gromadzenia zwierząt / obiekcie pośrednika.
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1.1. Właściwy terytorialnie PLW może wyznaczyć urzędowego lekarza weterynarii
odpowiedzialnego za nadzór nad miejscem gromadzenia zwierząt, zgodnie z art. 16
ustawy wymienionej w pkt 4 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji, pod
warunkiem, że lekarz weterynarii spełnia wymagania, określone w pkt 2 części VI A.
niniejszej instrukcji.
Jednakże, czynności związane bezpośrednio z wprowadzaniem zwierząt z miejsca
gromadzenia

zwierząt

do

handlu

wewnątrzwspólnotowego,

w

tym

czynności

określone w punktach 3, 4, 5 oraz 6 rozdziału VI.B. niniejszej instrukcji, mogą być
wykonywane

wyłącznie

przez

PLW

oraz

urzędowych

lekarzy

weterynarii

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w powiatowych inspektoratach
weterynarii.
1.2. PLW nadzorujący miejsce gromadzenia zwierząt / obiekt pośrednika otrzymuje
informację o każdej dostawie owiec lub kóz do miejsca gromadzenia zwierząt lub
obiektu pośrednika (w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do uboju), zgodnie
z art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1 części IV „PRZEPISY PRAWNE”
niniejszej instrukcji.
1.3. PLW nadzorujący miejsce gromadzenia zwierząt / obiekt pośrednika, otrzymuje od
przewoźnika oryginał świadectwa zdrowia, wystawionego przez PLW w gospodarstwie
pochodzenia zwierząt, towarzyszący przesyłce zwierząt oraz dokumenty przewozowe
dla owiec lub kóz.
1.4. PLW nadzorujący miejsce gromadzenia zwierząt / obiekt pośrednika weryfikuje
informacje

zawarte

w

świadectwie

zdrowia,

o

którym

mowa

w

pkt

1.3,

a w szczególności sprawdza:
−

zgodność liczby zwierząt, wpisanych do świadectwa zdrowia z liczbą zwierząt,
znajdujących się na środku transportu,

−

poświadczenie zdrowotności zwierząt,

−

datę wystawienia świadectwa zdrowia,

−

czy w przedstawionym świadectwie zdrowia znajdują się oryginalne: podpis
i pieczęć PLW, wystawiającego świadectwo w miejscu pochodzenia zwierząt;

−

zgodność informacji, o których mowa art. 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa
w pkt 19 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji oraz

−

w przypadku kontroli dokumentacji owiec lub kóz w obiekcie pośrednika – czy są one
przeznaczone do uboju.

1.5. Poza czynnościami wymienionymi w punkcie 1.4, PLW nadzorujący miejsce
gromadzenia zwierząt /obiekt pośrednika, weryfikuje także zgodność liczby zwierząt
wpisanych do świadectwa zdrowia z liczbą zwierząt wpisanych do dokumentu/ów
przewozowego/ych.
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1.6. PLW nadzorujący miejsce gromadzenia zwierząt / obiekt pośrednika sporządza
kserokopie

świadectw

zdrowia

wystawionych

przez

PLW

właściwego

dla

gospodarstwa pochodzenia owiec lub kóz oraz dokumentu/ów przewozowego/ych.
Następnie potwierdza za zgodność z oryginałem wspomniane kserokopie.
1.7. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa
w pkt 1.6, PLW nadzorujący miejsce gromadzenia zwierząt / obiekt pośrednika
przechowuje przez okres 3 lat.
1.8. Oryginały świadectw zdrowia, o których mowa w pkt 1.6 zostają opatrzone przez PLW
pieczęcią „WYKORZYSTANE”, pieczęcią PLW oraz jego własnoręcznym podpisem.
1.9. PLW nadzorujący miejsce gromadzenia zwierząt / obiekt pośrednika, weryfikuje
również spełnianie innych wymagań w handlu zwierzętami, o których mowa w art. 3,
5 i 7 ustawy cytowanej w pkt 2 części IV „PRZEPISY PRAWNE”.

2. Rozładunek zwierząt w miejscu gromadzenia zwierząt / obiekcie pośrednika.
2.1. Rozładunek owiec lub kóz może mieć miejsce wtedy, gdy PLW nie stwierdzi
naruszenia wymagań weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym owcami
i kozami.
2.2. Rozładunek zwierząt może odbywać się wyłącznie pod nadzorem PLW.
2.3. Rozładunek zwierząt powinien odbywać się zgodnie z zachowaniem warunków
w zakresie dobrostanu zwierząt, w szczególności warunków określonych w Rozdziale
III Załącznika 1 do rozporządzenia wymienionego w pkt 19 części IV „PRZEPISY
PRAWNE”.
2.4. PLW, nadzorujący miejsce gromadzenia zwierząt / obiekt pośrednika, obowiązany
jest przeprowadzić przy rozładunku kontrolę:
−

zgodności liczby owiec lub kóz wpisanych do świadectwa zdrowia z liczbą
zwierząt znajdujących się na środku transportu,

−

identyfikacji zwierząt, sprawdzając czy każde zwierzę oznakowane jest zgodnie
z art. 17 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3, art. 18 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 3
części

IV

„PRZEPISY

PRAWNE”

oraz

przepisami

rozporządzenia,

o którym mowa w pkt 14 części IV. „PRZEPISY PRAWNE” oraz czy
poszczególne numery identyfikacyjne zwierząt wpisane są do dokumentu/ów
przewozowego/wych oraz
−

poprawności

przedstawionych

w

dokumencie

przewozowym

danych

posiadacza zwierząt.
W przypadku, gdy zwierzę nie jest oznakowane, jest oznakowane nieprawidłowo
lub nie zostało wpisane do dokumentu przewozowego, takie zwierzę nie może być
wprowadzone do obiektu w miejscu gromadzenia zwierząt / obiektu pośrednika.
Jest to równoznaczne z niedopuszczeniem takiego zwierzęcia do wysyłki. PLW
odmawia

wystawienia

świadectwa

zdrowia

dla

tych

zwierząt

w

drodze
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postanowienia, zgodnie z art. 219 ustawy, o której mowa w pkt 6 części IV
„PRZEPISY PRAWA” niniejszej instrukcji.
2.5. W przypadku gdy identyfikacja zwierzęcia jest nieprawidłowa, PLW postępuje
zgodnie z art. 33 ustawy, o której mowa w pkt 3 części IV „PRZEPISY PRAWNE”
niniejszej instrukcji.
2.6. Jeżeli podczas rozładunku PLW stwierdza zwierzęta zranione lub chore, wydaje
polecenie ich odizolowania i podjęcia wszelkich odpowiednich kroków mających na
celu udzielenie im pomocy. W razie konieczności bezzwłocznego uśmiercenia
zwierzęcia, w celu zakończenia jego cierpienia, zwierzę to powinno być uśmiercone
w humanitarny sposób zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt, a w szczególności
zgodnie z art. 33 ust. 2, 3 i 4 ustawy, o której mowa w pkt 5 części IV „PRZEPISY
PRAWNE” niniejszej instrukcji. Zwłoki uśmierconych lub padłych owiec i kóz muszą
zostać odebrane niezwłocznie przez zakład utylizacyjny, z którym właściciel miejsca
gromadzenia zwierząt / obiektu pośrednika musi mieć podpisaną umowę na odbiór
zwłok. Jeżeli z umowy wynika, że zakład utylizacyjny nie zapewnia odbioru zwłok
bezpośrednio po zgłoszeniu, miejsce gromadzenia zwierząt / pośrednik z obiektem
powinny zapewnić odpowiedni sposób przetrzymywania ubocznych produktów
pochodzenia zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 22 części IV
„PRZEPISY PRAWA” niniejszej instrukcji.
2.7. PLW powinien po rozładunku zwierząt dopilnować, aby :
−

owce lub kozy zostały wprowadzone do magazynu zwierząt zakupionych
przy

zachowaniu

przetrzymywana

w

zasady,

że

osobnych

każda

partia

pomieszczeniach

owiec
i

lub

kóz

utrzymywana

będzie
zgodnie

z zaleceniami PLW, w celu uniknięcia jakiegokolwiek kontaktu z innymi
zwierzętami, aby zachować taki sam status epizootyczny,
−

dokonano odpowiedniego wpisu w dokumentacji gromadzonych zwierząt,
prowadzonej w miejscu gromadzenia zwierząt / obiekcie pośrednika, zgodnie
z przepisami, o których mowa - odpowiednio - w pkt 10 lub pkt 12 części IV
„PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji.

3. Badanie kliniczne owiec i kóz w miejscu gromadzenia zwierząt / obiekcie
pośrednika.
3.1. PLW

przeprowadza

badanie

kliniczne

owiec

lub

kóz,

w

ciągu

24

godzin

poprzedzających załadunek.
3.2. PLW przeprowadza badanie kliniczne każdego zwierzęcia wchodzącego w skład
przesyłki.
3.3. W przypadku stwierdzenia przez PLW odpowiedzialnego za wysyłkę objawów
klinicznych choroby zakaźnej zwierząt u co najmniej jednego z przedstawionych
do badania zwierząt, cała stawka owiec lub kóz nie jest dopuszczana do wysyłki.
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3.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.3, PLW postępuje zgodnie rozdziałem 8 ustawy,
o której mowa w pkt 1 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji
lub

przepisami

rozporządzeń

dotyczących

zwalczania

poszczególnych

chorób

zakaźnych zwierząt.

4. Formowanie przesyłki w miejscu gromadzenia zwierząt / obiekcie pośrednika.
Sformowanie

przesyłki

w

miejscu

gromadzenia

zwierząt

/

obiekcie

pośrednika,

zakończone wystawieniem ostatecznego świadectwa zdrowia w miejscu gromadzenia
zwierząt / obiekcie pośrednika w przypadku owiec lub kóz przeznaczonych do uboju, nie
powinno nastąpić później niż szóstego dnia od dnia opuszczenia przez zwierzęta
gospodarstwa pochodzenia.

5. Załadunek zwierząt w miejscu gromadzenia zwierząt / obiekcie pośrednika.
5.1. PLW nadzorujący miejsce gromadzenia zwierząt / obiekt pośrednika, otrzymuje
informację o planowanym terminie wprowadzenia owiec lub kóz do handlu
wewnątrzwspólnotwego, zgodnie z art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1
części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji.
5.2. Załadunek zwierząt może odbywać się wyłącznie w obecności PLW, a zwierzęta mogą
zostać załadowane wyłącznie do środków transportu oczyszczonych i poddanych
dezynfekcji, zgodnie z częścią VI.D niniejszej instrukcji.
5.3. PLW nadzoruje, aby załadunek zwierząt odbywał się zgodnie z zachowaniem zasad
dobrostanu zwierząt, w szczególności z zachowaniem wymagań, o których mowa
w Rozdziale III rozporządzenia wymienionego w pkt 19 części IV „PRZEPISY
PRAWNE”.
5.4. PLW odpowiedzialny za wysyłkę przeprowadza fizycznie weryfikację prawidłowości
identyfikacji każdego zwierzęcia zgłoszonego do wysyłki, a w szczególności zgodności
numeru identyfikacyjnego zwierzęcia, znajdującego się na kolczyku, z numerem
identyfikacyjnym zwierzęcia wpisanym do dokumentu przewozowego.
5.5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie identyfikacji zwierząt
podczas wykonywania przez PLW czynności, o których mowa w pkt 5.4 lub
w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych posiadacza zwierząt, zwierzęta
te nie są dopuszczane do wysyłki.
5.6.

W przypadku, o którym mowa w pkt 5.5, PLW postępuje zgodnie z art. 33 ustawy,
o której mowa w pkt 3 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji.

6. Przed opuszczeniem przez zwierzęta miejsca gromadzenia / obiektu pośrednika,
PLW potwierdza każdorazowo w dzienniku podróży, że zwierzęta są zdolne do podróży,
stosownie

do

wzoru

dziennika

podróży

określonego

w

dodatku

załącznika

II
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rozporządzenia, o którym mowa w pkt 19 części IV „PRZEPISY PRAWA” niniejszej
instrukcji.
6.1. W

przypadku

stwierdzenia,

że

zwierzęta

zgłoszone

do

wysyłki

są

zdrowe

oraz spełniają inne wymagania określone w art. 3, 5 i 7 ustawy wymienionej
w pkt 2 części IV „PRZEPISY PRAWNE”, art. 19 - 21 ustawy, o której mowa
w pkt 1 części IV „PRZEPISY PRAWNE” oraz w § 3 – 9 rozporządzenia wymienionego
w pkt 7 części IV „PRZEPISY PRAWNE”, PLW wystawia świadectwo zdrowia,
na formularzu zgodnym z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia, stanowiącym
załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 20 części IV „PRZEPISY
PRAWNE” niniejszej instrukcji (patrz pkt 2.4 części VI.A niniejszej instrukcji).
6.2. Za wystawienie świadectwa zdrowia PLW pobiera opłatę zgodnie z przepisami
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 13 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej
instrukcji.

C. Wysyłka owiec i kóz.
1. Dziennik podróży.
1.1. Dziennik podróży wystawia się w przypadku dokonywania wysyłek z miejsca
gromadzenia

zwierząt

/

obiektu

pośrednika

w

przypadku

owiec

lub

kóz

przeznaczonych do uboju, a także z gospodarstwa pochodzenia zwierząt, jeżeli
podróż zwierząt kopytnych pomiędzy państwami Unii Europejskiej będzie trwała
wraz z postojami dłużej niż 8 godzin, zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia,
o którym mowa w pkt 19 części IV „PRZEPISY PRAWNE”. PLW odpowiedzialny za
wysyłkę weryfikuje prawidłowość sporządzenia dziennika podróży przedstawionego
przez przewoźnika. PLW wylicza czas transportu mając na uwadze średnią prędkość
pojazdu, którą określić można na ok. 60 km/h.
1.2. W przypadku gdy dziennik podróży został sporządzony prawidłowo, PLW wpisuje
do niego numer wystawionego świadectwa zdrowia oraz potwierdza w dzienniku
(pieczęcią i podpisem) dokonanie kontroli w miejscu wysyłki.
1.3. PLW przeprowadza kontrolę środka transportu, którym owce lub kozy będą
transportowane do innego Państwa Członkowskiego, zgodnie z Instrukcją Głównego
Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400/AW-54/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie
postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli
środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt pod
względem dobrostanu zwierząt oraz w sprawie raportowania o przeprowadzonych
w tym zakresie kontrolach.
1.4. PLW sprawdza w dokumencie dezynfekcji środka transportu do przewozu zwierząt,
czy środek transportu przeznaczony do przewozu zwierząt został poddany myciu
i

dezynfekcji

(datę

dezynfekcji,

godzinę

dezynfekcji,

nazwę

środka

użytego
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do dezynfekcji, imię i nazwisko osoby wykonującej dezynfekcję, uwagi, imię
i nazwisko oraz funkcję osoby kontrolującej).
2. Wprowadzenie świadectwa zdrowia do systemu TRACES.
2.1.

PLW lub osoba wyznaczona przez PLW wpisuje świadectwo zdrowia dla owiec
lub kóz do systemu TRACES w następujący sposób:

2.1.1. PLW sprawdza, czy podmioty wymienione przez osobę wnioskującą o wydanie
świadectwa zdrowia znajdują się w systemie (najłatwiej wyszukiwać podając kod
pocztowy i wskazując państwo) z poziomu menu głównego  Użytkownicy
i organizacje  Organizacje.
Jeśli wśród rodzajów działalności wpisanych dla sprawdzanego podmiotu nie ma
działalności odpowiedniej dla wysyłki tych zwierząt, a podmiot jest nadzorowany
przez PLW lub ma status inny niż WAŻNY, należy dodać odpowiedni rodzaj
działalności (link Dodaj).
Natomiast jeśli podmiot (organizacja) jest nadzorowany przez inny organ władzy
weterynaryjnej w Polsce lub w innym państwie członkowskim i ma status WAŻNY,
należy postępować zgodnie z opisem w pkt. 2.1.2.
2.1.2. Jeśli podmiot nie znajduje się jeszcze w systemie TRACES, PLW wpisuje jego dane do
systemu, korzystając z opcji Użytkownicy i organizacje  Organizacje  Nowe, lub
dopisuje podmiot podczas wpisywania danych do świadectwa zdrowia na zakładce
Handlowcy – link Nowe.
Jeśli jest to podmiot nadzorowany przez ten PIW, należy nadać podmiotowi
(organizacji) status WAŻNY.
Jeżeli wpisywany podmiot jest z innego państwa członkowskiego lub z innego
powiatu, otrzyma status PRE-VALID. W takim przypadku, jeśli nie znany jest numer
zatwierdzenia, należy pozostawić pole niewypełnione. System automatycznie nada
podmiotowi

tymczasowy

numer

i

powiadomi

odpowiedni

organ

nadzorujący

o konieczności wpisania właściwego numeru zatwierdzenia tego podmiotu. W tym
celu system TRACES wysyła e-mail z powiadomieniem o wpisie nowej organizacji
(podmiotu) do nadzorującej jednostki weterynaryjnej w państwie członkowskim UE.
Nadawcą powiadomienia jest SANCO-TRACES-NOREPLY@ec.europa.eu
Treść przykładowego powiadomienia jest następująca:

1 Zatwierdź nowo wpisane organizacje.
Nazwa:
Ferma Testowa 2:
https://sanco.ec.europa.eu/traces/yellowpages/business/open.do?ref=3344797

Aplikacja TRACES.
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Link znajdujący się w powiadomieniu umożliwia zalogowanie się do systemu TRACES
i obejrzenie danych nowo wpisanej organizacji.
Odbiorca takiego powiadomienia powinien zweryfikować i uzupełnić dane (np. numer
zatwierdzenia, inne rodzaje działalności) i nadać organizacji status WAŻNY.
Jeśli służby weterynaryjne państwa członkowskiego (PIW) nie uznają wpisanej
organizacji (np. z powodu nieistnienia takiej firmy) - usuwają całkowicie wpis
z systemu TRACES.
Wśród

danych

o

nowo

dodanej

organizacji

znajduje

się

także

informacja

o organie władz weterynaryjnych, który dokonał wpisu do systemu lub zmiany we
wpisie oraz data wpisu.
2.1.3. PLW tworzy nowe świadectwo zdrowia poprzez wpisanie informacji podanych przez
osobę organizującą wysyłkę zwierząt, wybranie organizacji (podmiotów) ze spisu
znajdującego

się

w

systemie

TRACES

oraz

wpisanie

pozostałych

danych

wymaganych przez system.
2.1.4. PLW wypełnia dziennik podróży, jeżeli jest wymagany, tj. wybiera z listy punkty
kontroli - link Wybór punktu kontroli lub wpisuje dane adresowe dotyczące miejsca 1godzinnego postoju w pole tekstowe, datę i czas przybycia - link Dodaj miejsce
transferowe. System powiadamia odpowiednie organy kontroli weterynaryjnej o
przybyciu zwierząt jedynie do punktu kontroli.
2.1.5. PLW wpisuje informacje dotyczące zdrowia zwierząt i zatwierdza świadectwo zdrowia.
Zatwierdzanie świadectw zdrowia powinno się odbywać w momencie uzyskania
pewności co do kompletności i poprawności danych oraz nie później niż w dniu
wyruszenia transportu. Po zatwierdzeniu świadectwo zdrowia otrzymuje status
ZATWIERDZONE.
Możliwe jest zapisanie świadectwa zdrowia bez zatwierdzania. W tym celu należy
wybrać jedną z opcji: link Zapisz wersję roboczą lub link Zapisz bez zatwierdzenia.
W obu przypadkach wprowadzone już dane zostaną zapamiętane w systemie,
a świadectwo zdrowia może być później zatwierdzone w dalszym toku pracy albo
usunięte.
Świadectwo

zdrowia

zapisane

bez

zatwierdzania

otrzymuje

status

NOWE

z docelowym numerem referencyjnym, z oznaczeniem na końcu: wer.1.
Po wpisaniu informacji dotyczących zdrowia zwierząt świadectwo zdrowia może
zostać zatwierdzone – link Zatwierdź, a status świadectwa zdrowia zmieni się na
ZATWIERDZONE.
Świadectwo zdrowia o statusie NOWE może być również usunięte z systemu bez
śladu – link Usuń.
Świadectwo zdrowia zapisane w wersji roboczej otrzymuje tymczasowy numer
z oznaczeniem DRAFT

i status ROBOCZE. Takie świadectwo zdrowia może być

następnie zapisane bez zatwierdzania - link Zapisz bez zatwierdzenia, status
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świadectwa zdrowia NOWE z docelowym numerem referencyjnym z oznaczeniem na
końcu: wer.1
Po wpisaniu informacji dotyczących zdrowia zwierząt, wersja robocza świadectwa
zdrowia może być zatwierdzona – link Zatwierdź, a status świadectwa zdrowia zmieni
się na ZATWIERDZONE.
Jeśli przed zatwierdzeniem, na etapie wpisywania informacji o zdrowiu zwierząt,
świadectwo

zdrowia

zostanie

odrzucone

–

link

Odrzuć,

zostanie

zapisane

w systemie ze statusem ODRZUCONE.
2.1.6. PLW

drukuje

zatwierdzone

świadectwo

zdrowia

i

dołącza

wraz

z

innymi

dokumentami do przesyłki.
2.2.

Tryb wprowadzania zmian w świadectwie zdrowia.

2.2.1. Jeśli dane dotyczące przesyłki, wprowadzone do systemu, należy zmienić (pomyłka
podczas wpisywania danych, zmiana danych w świadectwie zdrowia), można to
zrobić edytując wymagane pola tylko przed zatwierdzeniem świadectwa zdrowia, gdy
świadectwo zdrowia ma status NOWE lub ROBOCZE (w numerze referencyjnym
określone jest jako DRAFT).
2.2.2. Jeśli świadectwo zdrowia zostało zatwierdzone (ma status ZATWIERDZONE),
naniesienie zmian wymaga utworzenia nowego świadectwa zdrowia, które zastąpi
świadectwo zdrowia wymagające zmian. W tym celu należy, dla zmienianego
świadectwa zdrowia, użyć funkcji Kopiuj by zmienić. Następnie należy nanieść
potrzebne zmiany i zatwierdzić świadectwo zdrowia zastępujące. Nowe świadectwo
zdrowia otrzymuje z systemu TRACES nowy numer referencyjny, jest opatrzone
aktualną datą i ma status ZATWIERDZONE. Na wydruku tego świadectwa zdrowia
znajduje

się

adnotacja,

które

świadectwo

zdrowia

zostało

zastąpione

tym

świadectwem zdrowia. Pierwotne świadectwo zdrowia automatycznie otrzymuje
w systemie status ZASTĄPIONE.
Świadectwa

zdrowia

modyfikujące

i

zmodyfikowane

tworzą

„parę”

tj.

przy

wyświetlaniu jednego z nich na zakładce Referencje pojawia się link do drugiego, co
umożliwia skojarzenie obu świadectw zdrowia i szybkie obejrzenie zmian.
2.3. Tryb awaryjny - procedura postępowania w przypadku braku możliwości
wprowadzenia danych do systemu TRACES.
Jeżeli nie jest możliwe wprowadzenie świadectwa zdrowia do systemu TRACES
należy:
2.3.1. Wypełnić wzór świadectwa zdrowia wydrukowany z systemu TRACES lub, jeśli
takiego nie ma, wypełnić formularz świadectwa zdrowia zgodny z przepisami prawa,
wpisać numer nadany świadectwu zdrowia w PIW (lokalny numer świadectwa
zdrowia) i dołączyć do przesyłki.
2.3.2. Jeśli praca w systemie nie jest możliwa dłużej niż 24 godziny, należy przesłać faxem
lub po zeskanowaniu, jako załącznik poczty elektronicznej, do wyznaczonego punktu
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kontaktowego państwa miejsca przeznaczenia, część I wystawionego świadectwa
zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym. Dane te będą dostarczone właściwemu
organowi miejsca przeznaczenia.
2.3.3. Najszybciej jak to będzie możliwe, wprowadzić dane ze świadectwa zdrowia
wypełnionego ręcznie do systemu TRACES, pamiętając o wpisaniu numeru lokalnego
świadectwa zdrowia i numerów dokumentów weterynaryjnych towarzyszących
przesyłce (np. spisu numerów kolczyków), a następnie zatwierdzić świadectwo.
Punkty kontaktowe w państwach członkowskich i stowarzyszonych wymienione zostały
w załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji.
D. Czyszczenie i dezynfekcja obiektów w miejscu gromadzenia zwierząt / obiekcie
pośrednika oraz środków transportu.
1.

Po rozładowaniu zwierząt ze środka transportu oraz przed każdym załadunkiem,
środek transportu należy oczyścić i zdezynfekować na terenie miejsca gromadzenia /
obiektu pośrednika, w miejscu do tego wyznaczonym i uzgodnionym z PLW, zgodnie
z zasadą, że środek transportu drogowego powinien być czyszczony i dezynfekowany
przed
w

i

po

każdym

dokumencie

jego

dezynfekcji

użyciu.
środka

Fakt

dezynfekcji

transportu

do

należy

przewozu

udokumentować
zwierząt.

Ściółkę

z oczyszczonego środka transportu należy ułożyć na pryzmę w miejscu do tego
wyznaczonym na terenie miejsca gromadzenia zwierząt / obiektu pośrednika.
2.

PLW przed rozpoczęciem załadunku zwierząt na środek transportu sprawdza
dokument dezynfekcji środka transportu w celu potwierdzenia przeprowadzenia
oczyszczania i dezynfekcji tego środka transportu przy użyciu środków dopuszczonych
do stosowania w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii
Europejskiej.

3.

Po opuszczeniu miejsca gromadzenia / obiektu pośrednika przez wszystkie zwierzęta
z gatunku owce lub kozy wchodzące w skład przesyłki, należy dokonać czyszczenia
i odkażenia pomieszczeń, które były wykorzystywane zgodnie z § 3 rozporządzenia,
o którym mowa w pkt 10 części IV „PRZEPISY PRAWNE” lub zgodnie z § 1 ust. 4
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 12 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej
instrukcji. Fakt dezynfekcji należy udokumentować w dokumencie dezynfekcji obiektu
w miejscu gromadzenia zwierząt / obiekcie pośrednika, podając datę dezynfekcji,
godzinę dezynfekcji, nazwę środka użytego do dezynfekcji, imię i nazwisko osoby
wykonującej dezynfekcję, uwagi, imię i nazwisko oraz funkcję osoby kontrolującej.

4.

Po każdym całotygodniowym wykorzystaniu miejsca gromadzenia zwierząt / obiektu
pośrednika, należy, po dokonaniu gruntownego oczyszczenia, mycia i dezynfekcji,
pozostawić obiekt pusty na czas 24 godzin, celem jego odpoczynku
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E.

Opłaty za nadzór w miejscu gromadzenia zwierząt/obiekcie pośrednika.

PLW pobiera opłatę za każdą godzinę sprawowanego nadzoru w miejscu gromadzenia
zwierząt / obiekcie pośrednika zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w pkt
13 części IV „PRZEPISY PRAWNE” niniejszej instrukcji.
VII.
1.

Przepisy końcowe i przejściowe.

Niniejsza instrukcja uchyla instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400.T 9/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy
weterynarii przy wprowadzaniu owiec lub kóz do handlu wewnątrzwspólnotowego.

2.

Od dnia wejścia w życie niniejszej instrukcji, PLW wystawia świadectwa zdrowia
towarzyszące owcom lub kozom z gospodarstwa do miejsca gromadzenia zwierząt lub
obiektu pośrednika (w przypadku zwierząt przeznaczonych do uboju) wyłącznie na
formularzach zgodnych ze wzorami świadectw zdrowia stanowiącymi załączniki nr 4a,
4b i 4c do niniejszej instrukcji.
Jednakże, w okresie od wejścia w życie niniejszej instrukcji do dnia 31 sierpnia 2010
roku, PLW może wystawiać świadectwa zdrowia towarzyszące owcom i kozom
z gospodarstwa do miejsca gromadzenia zwierząt lub obiektu pośrednika (w przypadku
zwierząt przeznaczonych do uboju) na wzorze określonym przepisami Instrukcji
Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400.T - 9/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w
sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu owiec lub
kóz do handlu wewnątrzwspólnotowego.

3.

Niniejsza instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 roku.

Sporządził/zaktualizował:
Ewa Camara

Zatwierdził:
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII

Olga Sławomirska
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Wykaz załączników:
1. Wymagania dla owiec i kóz wprowadzanych do handlu bezpośrednio z gospodarstwa,
z miejsca gromadzenia lub z obiektu pośrednika (w przypadku owiec i kóz przeznaczonych
do uboju).
2. Schemat postępowania podczas wprowadzania owiec lub kóz do handlu bezpośrednio
z gospodarstwa pochodzenia zwierzęcia, miejsca gromadzenia zwierząt lub obiektu
pośrednika (w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do uboju).
3. Punkty kontaktowe w Państwach Członkowskich i stowarzyszonych.
4a.

Wzór

świadectwa

zdrowia

dla

owiec

lub

kóz

przeznaczonych

do

hodowli,

wyprowadzanych z miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt,
z przeznaczeniem do handlu wewnątrzwspólnotowego.
4b. Świadectwo zdrowia dla owiec i kóz przeznaczonych do tuczu, wyprowadzanych
z miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt, z przeznaczeniem
do handlu wewnątrzwspólnotowego.
4c. Świadectwo zdrowia dla owiec i kóz przeznaczonych do uboju, wyprowadzanych z
miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt lub obiektu
pośrednika, z przeznaczeniem do handlu wewnątrzwspólnotowego.
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Załącznik nr 1
Wymagania dla owiec i kóz wprowadzanych do handlu bezpośrednio z gospodarstwa,
z miejsca gromadzenia lub z obiektu pośrednika (w przypadku owiec i kóz
przeznaczonych do uboju).

Przeznaczenie Identyfikacja
owiec i kóz
Oznakowanie Dokument

Ubój

X

Świadectwo Dziennik podróży
zdrowia
(przy transporcie
(TRACES)
międzynarodowym
przewozowy
trwającym ponad
8 godzin)
x
X
x

Tucz

X

x

X

x

Hodowla

X

x

X

x
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Załącznik nr 2
Schemat postępowania podczas wprowadzania owiec lub kóz do handlu bezpośrednio
z gospodarstwa pochodzenia zwierzęcia, miejsca gromadzenia zwierząt lub obiektu
pośrednika (w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do uboju).

gospodarstwo

Przyjęcie zgłoszenia
przez PLW o
planowanej wysyłce

Sprawdzenie danych
owiec i kóz oraz
gospodarstwa
pochodzenia

Potwierdzenie
wymagań, o których
mowa w art. 19-21
ustawy o ochronie
zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt

Wyznaczenie przez PLW
urzędowego lekarza
weterynarii
odpowiedzialnego za
wysyłkę

Wysyłka owiec i kóz
do miejsca
gromadzenia/obiektu
pośrednika

Wprowadzenie owiec i
kóz do handlu
wewnątrzwspólnotowego

Kontrola dokumentów
przed rozładunkiem
zwierząt

Rozładunek zwierząt
miejsce
gromadzenia /
obiekt
pośrednika

Badanie kliniczne
owiec i kóz

Czyszczenie i dezynfekcja
obiektów oraz środków
transportu

Formowanie przesyłki

Załadunek zwierząt

inspektorat
weterynarii

Wprowadzenie
świadectwa zdrowia
do systemu
TRACES

29

Załącznik Nr 3
Punkty kontaktowe w Państwach Członkowskich i stowarzyszonych

Państwo UE
Fax
Austria
43 3453 465515

E-mail
sonja.krusch@bmgf.gv.at

Belgia

traces.belgium@favv-afsca.fgov.be

32 2 2085174

Bułgaria
(kontakt
tymczasowy
Cypr
357 22805176

k_petkov@nvms.government.bg
v_chuchin@nvms.government.bg

Czechy

420 227 010 198

animal.health@vs.moa.gov.c
y akonis@vs.moa.gov.cy
traces@svscr.cz.

Dania

45 3395 6289

va4@fvst.dk

Estonia

372 621 14 41

traces@vet.agri.ee

Finlandia

358 9 160 53338

cvo-finland@mmm.fi

Francja

33 149 55 55 91

philippe.austruy@agriculture.gouv.fr

Grecja

30 210 82 52 673

ka6u026@minagric.gr

Hiszpania

sganimal@mapya.es
saniexteyvet@msc.es

Holandia

Live animals, NHC Products:
34 91 347 82 99
HC Products 34 91 596 20 47
31 70 4484301

vwa.contingencyplan-traces@vwa.nl.

Irlandia

353 1 67 89687

Traces@agriculture.gov.ie

Litwa

370-5-240.43.62

ljazgeviciene@vet.lt

Luksemburg 352 407545

services-veterinaires@asv.etat.lu

Łotwa

371-7322727

centra.traces@pvd.gov.lv

Malta

356 21650373

lucienne.cassar@gov.mt

Niemcy

49 228 529 4401

traces@bmvel.bund.de

Polska

48 22-502-31-04

teresa.wojtalik@wetgiw.gov.pl

Portugalia

35121 3239679

sameirosousa@dgv.min-agricultura.pt

Rumunia

40 213124967

pitoiu@ansv.ro

Słowacja

42 1260 257 109

animo@svssr.sk

Słowenia

386-1-300.13.57

traces.vurs@gov.si

Szwecja

Live animals, NHC Products:
46-36-16 38 28
HC Products: 46-18-12 19 49

traces@sjv.se
cca@slv.se

Węgry

36-1-301.46 69

kusterl@oai.hu

Wielka
Brytania
Włochy

44 207 904 6428
44 207 904 6508
39 06 59 94 6555

DEFRA.TRACES@defra.gsi.gov.uk
alimentivet@sanita.it
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Państwa
EOG

Fax

E-mail

Islandia

354 522 11 60

gisli.sverrir.halldorsson@lan.stjr.is

Norwegia

47 64 94 44 10

traces@mattilsynet.no

Szwajcaria

41 31 323 56 86

rolf.frischknecht@bvet.admin.ch

Andora

00 376 828 906

agricultura.svo@andorra.ad
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Załącznik nr 4a

Świadectwo zdrowia dla owiec lub kóz przeznaczonych do hodowli,
wyprowadzanych z miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt,
z przeznaczeniem do handlu wewnątrzwspólnotowego
1.

Posiadacz zwierzęcia/zwierząt:

2.

Data wystawienia
(dd/mm/rrrr):

3.

4.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w

5.

Data i godzina wyjazdu z miejsca pochodzenia:

6.

Liczba zwierząt (w tym słownie):

PL

Numer świadectwa:

Imię i nazwisko:

Adres i kod pocztowy miejsca pochodzenia zwierząt:

Numer siedziby stada:
7.

Identyfikacja zwierzęcia/zwierząt (nr kolczyków):

8. Potwierdzam wiarygodność danych zawartych w pkt: 1, 5, 6, 7.
Czytelny podpis sprzedającego zwierzę(ta):

9.

Pieczęć sprzedającego zwierzę(ta):

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii zaświadczam, że zwierzę/zwierzęta z gatunku owce lub kozy opisane powyżej spełnia(ją)
następujące wymagania:
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

∗

zwierzęta były albo:
∗
a.
urodzone i hodowane od urodzenia na terytorium Wspólnoty Europejskiej
lub
b.
sprowadzone z kraju trzeciego, spełniającego wymagania zdrowotne ustanowione decyzją Komisji 93/198/EWG, zgodnie z art. 8 Dyrektywy 72/462/EWG*;
zwierzęta zostały zbadane klinicznie w dniu ……………..….. (data: DD/MM/RRRR), w ciągu 24 godzin poprzedzających załadunek i nie wykazywały żadnych klinicznych objawów choroby
zakaźnej;
zwierzęta nie są przeznaczone do uboju w związku z krajowym programem zwalczania chorób zakaźnych;
zwierzęta nie pochodzą z gospodarstwa objętego urzędowym zakazem z powodów dotyczących zdrowia zwierząt oraz nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z takich gospodarstw, przy
czym:
a.
taki zakaz związany jest z wystąpieniem ogniska jednej z następujących chorób zakaźnych, na którą zwierzęta są podatne:
- bruceloza,
- wścieklizna,
- wąglik;
b.
po uboju i/lub zniszczeniu ostatniego zwierzęcia wykazującego objawy lub podatnego na jedną z wyżej wymienionych chorób, zakaz musi wynosić co najmniej:
- 42 dni w przypadku brucelozy,
- 30 dni w przypadku wścieklizny
- 15 dni w przypadku wąglika;
c.
zwierzęta nie pochodzą z gospodarstwa i nie miały kontaktu ze zwierzętami z gospodarstw w strefie zapowietrzonej ustalonej zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym, i z której
obowiązuje zakaz wywozu zwierząt,
d.
zwierzęta nie podlegają procedurom przewidzianym w przepisach wspólnotowych dotyczących pryszczycy i nie były szczepione przeciwko pryszczycy;
zgodnie z pisemnym oświadczeniem hodowcy lub analizą danych dotyczących gospodarstwa oraz dokumentami przewozowymi przechowywanymi zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
21/2004, w szczególności w sekcjach B i C załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia, zwierzęta pochodzą z gospodarstwa, w którym przebywały stale przez okres co najmniej 30 dni
przed załadunkiem, lub od urodzenia w gospodarstwie pochodzenia, jeśli zwierzę ma mniej niż 30 dni oraz żadne zwierzęta z gatunku owiec i kóz nie zostały wprowadzone do gospodarstwa
pierwotnego w ciągu 21 dni przed załadunkiem*, a także do którego w ciągu ostatnich 30 dni przed wysyłką nie zostało wprowadzone żadne zwierzę parzystokopytne przywożone z państwa
trzeciego, chyba że te zwierzęta zostały wprowadzone zgodnie z art. 4a ust. 2 dyrektywy 91/68/EWG;
są zgodne z dodatkowymi gwarancjami zawartymi w artykułach 7 i 8 dyrektywy Rady 91/68/EWG ustalonymi dla Państwa Członkowskiego przeznaczenia lub części jego terytorium
……………………………………………………………….[wstawić nazwę Państwa Członkowskiego lub części jego terytorium] w decyzji Komisji
/
/WE*;
*zwierzęta spełniają przynajmniej jeden z warunków wymienionych w punkcie 7.1, 7.2 lub 7.3 i dlatego kwalifikują się do wprowadzenia do gospodarstwa owiec i kóz, urzędowo uznanego za
wolne od brucelozy (B. melitensis):
7.1.gospodarstwo pochodzenia znajduje się na terytorium lub części terytorium Państwa Członkowskiego UE ………………………………………………………………. [wstawić nazwę Państwa
Członkowskiego lub części jego terytorium], które(a) zgodnie z decyzją Komisji zostało(a) urzędowo uznane(a)a za wolne od brucelozy
/
/WE*, lub
7.2. zwierzęta pochodzą z gospodarstwa, które zostało urzędowo uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis)*; lub
7.3. zwierzęta pochodzą z gospodarstwa wolnego od brucelozy (B. melitensis)* oraz
(i) są identyfikowane indywidualnie i
(ii) nigdy nie były szczepione przeciwko brucelozie lub jeśli były szczepione, to szczepienie takie miało miejsce ponad dwa lata wcześniej lub są to samice w wieku ponad dwóch lat i były
szczepione przeciwko brucelozie przed ukończeniem siódmego miesiąca życia i
(iii) były izolowane pod urzędowym nadzorem w gospodarstwie pochodzenia i w czasie tej izolacji zostały dwukrotnie, z przerwą pomiędzy kolejnymi badaniami przynajmniej 6 tygodni, zbadane w
kierunku brucelozy z wynikiem ujemnym zgodnie z załącznikiem C dyrektywy 91/68/EWG.
*zwierzęta spełniają przynajmniej jeden z warunków wymienionych w punkcie 8.1, 8.2 lub 8.3 i dlatego kwalifikują się do wprowadzenia do gospodarstwa owiec i kóz, które zostało urzędowo
uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis)
8.1. pochodzą z gospodarstwa, które zostało urzędowo uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis); lub
8.2. pochodzą z gospodarstwa wolnego od brucelozy (B. melitensis); lub
8.3. przed upływem okresu ustalonego w ramach programów zwalczania chorób zakaźnych, zatwierdzonych zgodnie z decyzją 90/242/EWG, pochodzą z gospodarstwa innego niż to, określone w
punktach 8.1 i 8.2 i spełniają następujące warunki:
(i) są identyfikowane indywidualnie i
(ii) pochodzą z gospodarstwa, w którym żadne ze zwierząt z gatunków wrażliwych na brucelozę (B. melitensis) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie wykazywało klinicznych lub innych objawów
brucelozy oraz
(iii) lub:
- w ciągu ostatnich dwóch lat nie były szczepione przeciwko brucelozie (B. melitensis) oraz
- były izolowane pod urzędowym nadzorem w gospodarstwie pochodzenia i w czasie tej izolacji zostały dwukrotnie, z przerwą pomiędzy kolejnymi badaniami przynajmniej 6 tygodni, zbadane w
kierunku brucelozy z wynikiem ujemnym zgodnie z załącznikiem C dyrektywy 91/68/EWG*,
lub
- były szczepione szczepionką Rev.1. przed ukończeniem siódmego miesiąca życia i
- nie były szczepione w ciągu 15 dni przed datą wystawienia tego świadectwa zdrowia*;
*w odniesieniu do brucelozy owiec (B. ovis), co dotyczy niekastrowanych hodowlanych baranów, muszą one:
a.
pochodzić z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono żadnego przypadku brucelozy owiec (B. ovis) w okresie ostatnich 12 miesięcy, i
b.
były nieprzerwanie trzymane w tym gospodarstwie przez 60 dni poprzedzających wysyłkę, i
c.
przeszły, w ciągu 30 dni przed wysyłką, z wynikiem negatywnym, test mający na celu wykrycie brucelozy owiec (B. ovis) zgodnie z Załącznikiem D dyrektywy 91/68/EEC;
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10)

11)

12)

∗
zgodnie z najlepszą wiedzą niżej podpisanego oraz zgodnie z pisemnym oświadczeniem właściciela zwierząt, nie pochodzą one z gospodarstwa ani nie miały kontaktu ze zwierzętami z
gospodarstwa, w którym stwierdzono klinicznie następujące choroby:
a.
w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zakaźną bezmleczność owiec (Mycoplasma agalactiae) i zakaźną bezmleczność kóz (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp.
Mycoides large colony),
b.
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, paratuberkulozę (chorobę Johnego) lub gruźlicę rzekomą (zapalenie serowaciejące węzłów chłonnych),
c.
w ciągu ostatnich 3 lat, gruczolakowatość płuc, chorobę Maedi/Visna lub zakaźne zapalenie stawów i mózgu kóz. Jednakże, ten okres czasu ogranicza się do 12 miesięcy jeśli
zwierzęta zarażone chorobą Maedi/Visna lub zakaźnym zapaleniem stawów i mózgu kóz zostały poddane ubojowi, a pozostałe zwierzęta reagowały ujemnie w dwóch testach;
*w odniesieniu do trzęsawki owiec (scrapie), zwierzęta spełniają wymagania zawarte w pkt. (a) Części I Rozdziału A Załącznika VIII Rozporządzenia (EC) nr 999/2001,
a.
jeśli zwierzęta są przeznaczone do państwa członkowskiego, które korzysta, dla całego terytorium lub jego części, z wymagań zawartych w pkt. (b) lub (c) Części I Rozdziału A
Załącznika VIII rozporządzenia (EC) nr 999/2001, są zgodne z dodatkowymi gwarancjami ustalonymi dla Państwa Członkowskiego przeznaczenia lub części jego terytorium
……………………………………………………………….[wstawić nazwę Państwa Członkowskiego lub części jego terytorium] w decyzji Komisji
/
/WE*;
W momencie badania zwierzęta były zdolne do odbycia zaplanowanej podróży z miejsca pochodzenia do miejsca gromadzenia zwierząt.

Choroba niebieskiego języka (BT) zwolnienie z zakazu opuszczania:
BT-1: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi art. 7 ust. 1 , art. 7 ust. 2 lit. a) , art. 7 ust. 2 lit. b) lub art. 7 ust. 2 lit. c)* rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BT-2: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi art. 8 ust. 1 lit. a) , art. 8 ust. 1 lit. b) lub art. 8 ust. 4) lub art. 8 ust. 5 lit. a)* rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BT-3: Zabezpieczone przy użyciu środka owadobójczego/odstraszającego owady ……………….. (podać nazwę preparatu) w dniu ……………….. o godz. ………………. zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1266/2007.
BT-4: Zwierzęta zgodne z art. 9a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA1: Do momentu wysyłki zwierzę(ta) trzymano na obszarze strefy sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka w okresie sezonowo wolnym od nosicieli choroby, który rozpoczął się w dniu
…………………… od urodzenia lub przez co najmniej 60 dni i, w stosownych przypadkach*, poddano testowi na obecność czynnika zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych,
wykonanym na próbkach pobranych na siedem dni przed wysyłką i uzyskano wynik negatywny zgodnie z pkt 1 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA2: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi pkt 2 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007
BTA3: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi pkt 3 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007
BTA4: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi pkt 4 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007
BTA5: Zwierzę/zwierzę(ta) zaszczepiono przeciwko serotypowi/serotypom choroby niebieskiego języka ……………….(podać rodzaj serotypu/serotypów) szczepionką ………………………… (wstawić
nazwę szczepionki) inaktywowaną / modyfikowaną żywą*, zgodnie z pkt 5 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA6: Zwierzę/zwierzęta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał serotypu wirusa choroby niebieskiego języka
……………….. (wskazać serotyp) zgodnie z pkt 6 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA7: Zwierzę/zwierzęta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał serotypów wirusa choroby niebieskiego języka
………………… (wskazać serotyp) występujących lub mogących występować zgodnie z pkt 7 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA8: „Zwierzę/zwierzęta nie jest (nie są) ciężarne” , albo „Zwierzę/zwierzęta mogą (może) być ciężarne i spełnia(ją) warunek/warunki (określone w pkt. 5 b), 5 c) , 5 d) , 6 i 7 przed inseminacją lub
kryciem, albo określone w pkt. 3 ; wskazać jako odpowiedni).”

10. Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia

11. Pieczęć urzędowa PIW

Z up. PLW w ……………………………………..

podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii
12. Pośrednik w handlu / aukcja
Imię i nazwisko / nazwa:

13. Przewoźnik:
Imię i nazwisko / nazwa:

Adres i kod pocztowy:

Adres i kod pocztowy:
Weterynaryjny numer identyfikacyjny:

Weterynaryjny numer identyfikacyjny:
Marka i numer rejestracyjny pojazdu:
Czytelny podpis pośrednika:

Czytelny podpis przewoźnika:

14. Miejsce gromadzenia zwierząt:
Imię i nazwisko / nazwa:

Adres i kod pocztowy:

15. Ja,
niżej
podpisany
prowadzący
miejsce
gromadzenia,
oświadczam,
że
w
dniu
……………….……..……o godz.…………………
zwierzęta wymienione w pkt. 7 świadectwa zdrowia
zostały dostarczone do miejsca gromadzenia zwierząt
wskazanego w pkt. 14.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny / numer siedziby stada:
……………………………………………………...
czytelny podpis odbiorcy w miejscu przeznaczenia
16. Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że dokonałem kontroli 17. Pieczęć urzędowa PIW
stanu zdrowia oraz identyfikacji zwierzęcia/zwierząt dostarczonych do miejsca
wskazanego w pkt 14.

Czytelny podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii w miejscu gromadzenia

∗
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Załącznik nr 4b

Świadectwo zdrowia dla owiec lub kóz przeznaczonych do tuczu,
wyprowadzanych z miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt,
z przeznaczeniem do handlu wewnątrzwspólnotowego
1.

Posiadacz zwierzęcia/zwierząt:

2.

Data wystawienia
(dd/mm/rrrr):

3.

4.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w

5.

Data i godzina wyjazdu z miejsca pochodzenia:

6.

Liczba zwierząt (w tym słownie):

PL

Numer świadectwa:

Imię i nazwisko:

Adres i kod pocztowy miejsca pochodzenia zwierząt:

Numer siedziby stada:

7.

Identyfikacja zwierzęcia/zwierząt (nr kolczyków):

8.

Potwierdzam wiarygodność danych zawartych w pkt: 1, 5, 6, 7.

Czytelny podpis sprzedającego zwierzę(ta):

9.

Pieczęć sprzedającego zwierzę(ta):

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii zaświadczam, że zwierzę/zwierzęta z gatunku owce lub kozy opisane powyżej spełnia(ją)
następujące wymagania:
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

∗

zwierzęta były albo:
∗
a.
urodzone i hodowane od urodzenia na terytorium Wspólnoty Europejskiej
lub
b.
sprowadzone z kraju trzeciego, spełniającego wymagania zdrowotne ustanowione decyzją Komisji 93/198/EWG, zgodnie z art. 8 Dyrektywy 72/462/EWG*;
zwierzęta zostały zbadane klinicznie w dniu ……………..….. (data: DD/MM/RRRR), w ciągu 24 godzin poprzedzających załadunek i nie wykazywały żadnych objawów klinicznych choroby
zakaźnej;
zwierzęta nie są przeznaczone do uboju w związku z krajowym programem zwalczania chorób zakaźnych;
zwierzęta nie pochodzą z gospodarstwa objętego urzędowym zakazem z powodów dotyczących zdrowia zwierząt i nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z takich gospodarstw, przy
czym:
a.
taki zakaz związany jest z wystąpieniem ogniska jednej z następujących chorób zakaźnych, na którą zwierzęta są podatne:
- bruceloza,
- wścieklizna,
- wąglik;
b.
po uboju i/lub zniszczeniu ostatniego zwierzęcia wykazującego objawy lub podatnego na jedną z wyżej wymienionych chorób, zakaz musi wynosić co najmniej:
- 42 dni w przypadku brucelozy,
- 30 dni w przypadku wścieklizny,
- 15 dni w przypadku wąglika;
c.
nie
pochodzą
z
gospodarstwa
i
nie
miały
kontaktu
ze
zwierzętami
z
gospodarstw
w
strefie
zapowietrzonej
ustalonej
zgodnie
z prawodawstwem wspólnotowym, i z której obowiązuje zakaz wywozu zwierząt,
d.
nie podlegają procedurom przewidzianym w przepisach wspólnotowych dotyczących pryszczycy i nie były szczepione przeciwko pryszczycy;
zgodnie z pisemnym oświadczeniem hodowcy lub analizą danych dotyczących gospodarstwa oraz dokumentami przewozowymi przechowywanymi zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
21/2004, w szczególności w sekcjach B i C załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia, zwierzęta pochodzą z gospodarstwa, w którym przebywały stale przez okres co najmniej 30 dni
przed załadunkiem, lub od urodzenia w gospodarstwie pochodzenia, jeśli zwierzę ma mniej niż 30 dni oraz żadne zwierzęta z gatunku owiec i kóz nie zostały wprowadzone do gospodarstwa
pierwotnego w ciągu 21 dni przed załadunkiem, a także do którego w ciągu ostatnich 30 dni przed wysyłką nie zostało wprowadzone żadne zwierzę parzystokopytne przywożone z państwa
trzeciego, chyba że te zwierzęta zostały wprowadzone zgodnie z art. 4a ust. 2 dyrektywy 91/68/EWG;
są zgodne z dodatkowymi gwarancjami zawartymi w artykułach 7 i 8 dyrektywy Rady 91/68/EWG ustalonymi dla Państwa Członkowskiego przeznaczenia lub części jego terytorium
……………………………………………………………….[wstawić nazwę Państwa Członkowskiego lub części jego terytorium] w decyzji Komisji
/
/WE*;
*spełniają przynajmniej jeden z warunków wymienionych w punkcie 7.1, 7.2 lub 7.3 i dlatego kwalifikują się do wprowadzenia do gospodarstwa owiec i kóz, urzędowo uznanego za wolne od
brucelozy (B. melitensis):
7.1. gospodarstwo pochodzenia znajduje się na terytorium lub części terytorium Państwa Członkowskiego UE ……………………………………………… [wstawić nazwę Państwa
Członkowskiego lub części jego terytorium], które(a) zgodnie z decyzją Komisji zostało(a) urzędowo uznane(a)a za wolne od brucelozy
/
/WE*, lub
7.2. pochodzą z gospodarstwa, które zostało urzędowo uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis)*; lub
7.3. pochodzą z gospodarstwa wolnego od brucelozy (B. melitensis)* oraz
(i) są identyfikowane indywidualnie i
(ii) nigdy nie były szczepione przeciwko brucelozie lub jeśli były szczepione, to szczepienie takie miało miejsce ponad dwa lata wcześniej lub są to samice w wieku ponad dwóch lat i były
szczepione przeciwko brucelozie przed ukończeniem siódmego miesiąca życia i
(iii) były izolowane pod urzędowym nadzorem w gospodarstwie pochodzenia i w czasie tej izolacji zostały dwukrotnie, z przerwą pomiędzy kolejnymi badaniami przynajmniej 6 tygodni, zbadane w
kierunku brucelozy z wynikiem ujemnym zgodnie z załącznikiem C dyrektywy 91/68/EWG.
* zwierzęta spełniają przynajmniej jeden z warunków wymienionych w punkcie 8.1, 8.2 lub 8.3, i dlatego kwalifikują się do wprowadzenia do gospodarstwa owiec i kóz, które zostało urzędowo
uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis)
8.1. pochodzą z gospodarstwa, które zostało urzędowo uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis); lub
8.2. pochodzą z gospodarstwa wolnego od brucelozy (B. melitensis); lub
8.3. przed upływem okresu ustalonego w ramach programów zwalczania chorób zakaźnych, zatwierdzonych zgodnie z decyzją 90/242/EWG, pochodzą z gospodarstwa innego niż to, określone w
punktach 8.1 i 8.2 i spełniają następujące warunki:
(i) są identyfikowane indywidualnie i
(ii) pochodzą z gospodarstwa, w którym żadne ze zwierząt z gatunków wrażliwych na brucelozę (B. melitensis) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie wykazywało klinicznych lub innych objawów
brucelozy oraz
(iii) lub:
- w ciągu ostatnich dwóch lat nie były szczepione przeciwko brucelozie (B. melitensis) oraz
- były izolowane pod urzędowym nadzorem w gospodarstwie pochodzenia i w czasie tej izolacji zostały dwukrotnie, z przerwą pomiędzy kolejnymi badaniami przynajmniej 6 tygodni, zbadane w
∗
kierunku brucelozy z wynikiem ujemnym zgodnie z załącznikiem C dyrektywy 91/68/EWG ,
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9)

lub
- były szczepione szczepionką Rev.1. przed ukończeniem siódmego miesiąca życia i nie później niż 15 dni przed wprowadzeniem do gospodarstwa przeznaczenia;
W momencie badania zwierzęta były zdolne do odbycia zaplanowanej podróży z miejsca pochodzenia do miejsca gromadzenia zwierząt.

Choroba niebieskiego języka (BT) zwolnienie z zakazu opuszczania:
BT-1: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi art. 7 ust. 1 , art. 7 ust. 2 lit. a) , art. 7 ust. 2 lit. b) lub art. 7 ust. 2 lit. c)* rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BT-2: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi art. 8 ust. 1 lit. a) , art. 8 ust. 1 lit. b) lub art. 8 ust. 4) lub art. 8 ust. 5 lit. a)* rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BT-3: Zabezpieczone przy użyciu środka owadobójczego/odstraszającego owady ……………….. w dniu ……………….. o godz. ………………. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1266/2007.
BT-4: Zwierzęta zgodne z art. 9a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA1: Do momentu wysyłki zwierzę/zwierzęta trzymano na obszarze strefy sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka w okresie sezonowo wolnym od nosicieli choroby, który rozpoczął się w dniu
…………………… od urodzenia lub przez co najmniej 60 dni i, w stosownych przypadkach*, poddano testowi na obecność czynnika zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych,
wykonanym na próbkach pobranych na siedem dni przed wysyłką i uzyskano wynik negatywny zgodnie z pkt 1 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA2: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi pkt 2 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007
BTA3: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi pkt 3 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007
BTA4: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi pkt 4 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007
BTA5: Zwierzę/zwierzęta zaszczepiono przeciwko serotypowi/serotypom choroby niebieskiego języka ……………….(wstawić rodzaj serotypu/serotypów) szczepionką ………………………. (wstawić
nazwę szczepionki) inaktywowaną / modyfikowaną żywą (oznaczyć odpowiednio) zgodnie z pkt 5 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA6: Zwierzęta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał serotypu wirusa choroby niebieskiego języka
…………………. (wskazać serotyp) zgodnie z pkt 6 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA7: Zwierzę/zwierzęta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał serotypów wirusa choroby niebieskiego języka
…………………….. (wskazać serotyp) występujących lub mogących występować zgodnie z pkt 7 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA8: „Zwierzę/zwierzęta nie jest (nie są) ciężarne” , albo „Zwierzę/zwierzęta mogą (może) być ciężarne i spełnia(ją) warunek/warunki (określone w pkt. 5 b), 5 c), 5 d), 6 i 7 przed inseminacją lub
kryciem, albo określone w pkt. 3 ; wskazać jako odpowiedni).”

10. Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia

11. Pieczęć urzędowa PIW

Z up. PLW w ……………………………………..

podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii
12. Pośrednik w handlu / aukcja
Imię i nazwisko / nazwa:

13. Przewoźnik:
Imię i nazwisko / nazwa:

Adres i kod pocztowy:

Adres i kod pocztowy:
Weterynaryjny numer identyfikacyjny:

Weterynaryjny numer identyfikacyjny:
Marka i numer rejestracyjny pojazdu:
Czytelny podpis pośrednika:

Czytelny podpis przewoźnika:

14. Miejsce gromadzenia zwierząt:
Imię i nazwisko / nazwa:
Adres i kod pocztowy:

15. Ja,
niżej
podpisany
prowadzący
miejsce
gromadzenia,
oświadczam,
że
w
dniu
……………….……..……o godz.…………………
zwierzęta wymienione w pkt. 7 świadectwa zdrowia
zostały dostarczone do miejsca gromadzenia zwierząt
wskazanego w pkt. 14.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny / numer siedziby stada:

……………………………………………………...
czytelny podpis odbiorcy w miejscu przeznaczenia
16. Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że dokonałem kontroli 17. Pieczęć urzędowa PIW
stanu zdrowia oraz identyfikacji zwierzęcia/zwierząt dostarczonych do miejsca
wskazanego w pkt 14.

Czytelny podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii w miejscu gromadzenia zwierząt

∗
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Załącznik nr 4c

Świadectwo zdrowia dla owiec lub kóz przeznaczonych do uboju,
wyprowadzanych z miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt
lub obiektu pośrednika, z przeznaczeniem do handlu wewnątrzwspólnotowego
1.

Posiadacz zwierzęcia/zwierząt:

2.

Data wystawienia
(dd/mm/rrrr):

3.

4.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w

5.

Data i godzina wyjazdu z miejsca pochodzenia:

6.

Liczba zwierząt (w tym słownie):

PL

Numer świadectwa:

Imię i nazwisko:

Adres i kod pocztowy miejsca pochodzenia zwierząt:

Numer siedziby stada:

7.

Identyfikacja zwierzęcia/zwierząt (nr kolczyków):

8.

Potwierdzam wiarygodność danych zawartych w pkt: 1, 5, 6, 7.

Czytelny podpis sprzedającego zwierzę(ta):

9.

Pieczęć sprzedającego zwierzę(ta):

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii zaświadczam, że zwierzę/zwierzęta z gatunku owce lub kozy opisane powyżej spełnia(ją)
następujące wymagania:
1) zwierzęta były albo:
a.
urodzone i hodowane od urodzenia na terytorium Wspólnoty Europejskiej
lub
b. sprowadzone z kraju trzeciego, spełniającego wymagania zdrowotne ustanowione decyzją Komisji 93/198/EWG, zgodnie z art. 8
∗

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

∗

Dyrektywy 72/462/EWG ;
zwierzęta zostały zbadane klinicznie w dniu ……………..….. (data: DD/MM/RRRR), w czasie 24 godzin poprzedzających załadunek i nie
wykazywały żadnych objawów klinicznych choroby zakaźnej;
zwierzęta nie są przeznaczone do uboju w związku z krajowym programem zwalczania chorób zakaźnych;
zwierzęta nie pochodzą z gospodarstwa objętego urzędowym zakazem z powodów dotyczących zdrowia zwierząt i nie miały kontaktu ze
zwierzętami pochodzącymi z takich gospodarstw i:
a.
taki zakaz związany jest z wystąpieniem ogniska jednej z następujących chorób zakaźnych, na którą zwierzęta są podatne:
- bruceloza,
- wścieklizna,
- wąglik;
b. po uboju i/lub zniszczeniu ostatniego zwierzęcia wykazującego objawy lub podatnego na jedną z wyżej wymienionych chorób, zakaz
musi wynosić co najmniej:
- 42 dni w przypadku brucelozy,
- 30 dni w przypadku wścieklizny
- 15 dni w przypadku wąglika;
c.
nie pochodzą z gospodarstwa i nie miały kontaktu ze zwierzętami z gospodarstw w strefie zapowietrzonej ustalonej zgodnie z
prawodawstwem wspólnotowym, i z której obowiązuje zakaz wywozu zwierząt,
d. nie podlegają procedurom przewidzianym w przepisach wspólnotowych dotyczących pryszczycy i nie były szczepione przeciwko
pryszczycy;
zgodnie z pisemnym oświadczeniem hodowcy lub analizą danych dotyczących gospodarstwa oraz dokumentami przewozowymi przechowywanymi
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004, w szczególności w sekcjach B i C załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia,
zwierzęta:
a.
pochodzą z gospodarstwa, w którym przebywały stale przez okres co najmniej 21 dni przed załadunkiem, lub od urodzenia w
gospodarstwie pochodzenia, jeśli zwierzę ma mniej niż 21 dni, i do którego w ciągu ostatnich 30 dni przed wysyłką nie zostało
wprowadzone żadne zwierzę parzystokopytne przywożone z państwa trzeciego, chyba że te zwierzęta zostały wprowadzone zgodnie z
art. 4a ust. 2 dyrektywy 91/68/EWG;
b. lub
i. pochodzą z gospodarstwa, do którego nie zostało wprowadzone żadne zwierzę z gatunku owiec i kóz, chyba że zwierzęta te
zostały wprowadzone zgodnie z art. 4a ust. 2 dyrektywy 91/68/EWG, w ciągu ostatnich 21 dni przed wywozem z
gospodarstwa lub*
ii. będą wywiezione z jednego gospodarstwa bezpośrednio do rzeźni*;
Zwierzęta były przewożone środkami transportu, które wcześniej zostały oczyszczone i zdezynfekowane, przy użyciu zatwierdzonego środka
dezynfekcyjnego, w taki sposób, aby zapewnić skuteczną ochronę stanu zdrowia zwierząt.
Na podstawie urzędowych dokumentów towarzyszących zwierzętom, wysyłka zwierząt objęta tym świadectwem zdrowia rozpoczęła się w dniu
………………… (data: DD/MM/RRRR) o godzinie …………....
W momencie badania zwierzęta były zdolne do odbycia zaplanowanej podróży z miejsca pochodzenia do miejsca gromadzenia zwierząt/obiektu
∗
pośrednika .
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Choroba niebieskiego języka (BT) zwolnienie z zakazu opuszczania:
BT-1: Zwierzęta spełniają wymogi art. 7 ust. 1 , art. 7 ust. 2 lit. a) , art. 7 ust. 2 lit. b) lub art. 7 ust. 2 lit. c)* rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BT-2: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi art. 8 ust. 1 lit. a) , art. 8 ust. 1 lit. b) lub art. 8 ust. 4) lub art. 8 ust. 5 lit. a)* rozporządzenia (WE) nr
1266/2007.
BT-3: Zabezpieczone przy użyciu środka owadobójczego/odstraszającego owady ……………….. w dniu ……………….. o godz. ……………….
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1266/2007.
BT-4: Zwierzęta zgodne z art. 9a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA1: Do momentu wysyłki zwierzę/zwierzęta trzymano na obszarze strefy sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka w okresie sezonowo
wolnym od nosicieli choroby, który rozpoczął się w dniu …………………… od urodzenia lub przez co najmniej 60 dni i, w stosownych przypadkach*,
poddano testowi na obecność czynnika zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych, wykonanym na próbkach pobranych na siedem dni
przed wysyłką i uzyskano wynik negatywny zgodnie z pkt 1 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA2: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi pkt 2 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007
BTA3: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi pkt 3 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007
BTA4: Zwierzę/zwierzęta spełnia(ją) wymogi pkt 4 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007
BTA5: Zwierzę/zwierzęta zaszczepione przeciwko serotypowi/serotypom choroby niebieskiego języka ………………….……………. (wstawić rodzaj
serotypu/serotypów) szczepionką ……………………………(wstawić nazwę szczepionki) inaktywowaną / modyfikowaną żywą (oznaczyć odpowiednio)
zgodnie z pkt 5 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA6: Zwierzę/zwierzęta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał
serotypu wirusa choroby niebieskiego języka …………………….. (wskazać serotyp) zgodnie z pkt 6 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr
1266/2007.
BTA7: Zwierzę/zwierzęta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał
serotypów wirusa choroby niebieskiego języka ………………………… (wskazać serotyp) występujących lub mogących występować zgodnie z pkt 7
części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA8: „Zwierzę/zwierzęta nie jest (nie są) ciężarne” , albo „zwierzę/zwierzęta może (mogą) być ciężarne i spełnia(ją) warunek/warunki (określone w
pkt. 5 b), 5 c), 5 d), 6 i 7 przed inseminacją lub kryciem, albo określone w pkt. 3 ; wskazać odpowiedni).”
10. Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia 11. Pieczęć urzędowa PIW
Z up. PLW w ……………………………………..

podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii
12. Pośrednik w handlu / aukcja
Imię i nazwisko / nazwa:

13. Przewoźnik:
Imię i nazwisko / nazwa:

Adres i kod pocztowy:

Adres i kod pocztowy:
Weterynaryjny numer identyfikacyjny:

Weterynaryjny numer identyfikacyjny:
Marka i numer rejestracyjny pojazdu:
Czytelny podpis pośrednika:

Czytelny podpis przewoźnika:

14. Miejsce gromadzenia zwierząt / obiekt pośrednika*:
Imię i nazwisko / nazwa:
Adres i kod pocztowy:

15. Ja,
niżej
podpisany
prowadzący
miejsce
gromadzenia,
oświadczam,
że
w
dniu
……………….……..……o godz.…………………
zwierzęta wymienione w pkt. 7 świadectwa zdrowia
zostały dostarczone do miejsca wskazanego w pkt.
14.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny / numer siedziby stada:

16. Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że dokonałem kontroli
stanu zdrowia oraz identyfikacji zwierzęcia/zwierząt dostarczonych do miejsca
wskazanego w pkt .14.

……………………………………………………...
czytelny podpis odbiorcy w miejscu przeznaczenia
17. Pieczęć urzędowa PIW

Czytelny podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii w miejscu gromadzenia zwierząt /
obiekcie pośrednika*

∗
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